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RETTEN I LYNGBY
DOM

afsagt den 15. juli 2021

Sag BS-

(advokat Martin Falk Rømer)

mod

Malermester 
(advokat Joakim Bondesen)

Denne afgørelse er truffet af dommer Gitte Arildsen.

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen er anlagt den 16. juni 2020. Sagen drejer sig om sagsøgers arbejdsulykke 
den 18. juni 2015, hvor han faldt fra en høj stige, som han stod på og malede 
gavl. På tidspunktet for arbejdsulykken var sagsøger ansat hos sagsøgte.

Sagsøgeren, , har fremsat endelig påstand: 

PÅSTAND 1: 
 
Sagsøgte, Malermester , tilpligtes at anerkende, at han er 
erstatningsansvarlig overfor sagsøger, tidligere medarbejder -

, vedrørende sagsøgers arbejdsskade/-ulykke den 18. juni 
2015. 
 
PÅSTAND 2: 
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Sagsøgtes tilpligtes til sagsøger at betale kr. 443.176 med tillæg af rente 
efter Erstatningsansvarslovens § 16 fra sagens anlæg til betaling sker.

Påstand 2 er opgjort sådan:

Tabt arbejdsfortjeneste 369.376 kr. 
Svie og smerte, max erstatning   73.500 kr. 

I alt  443.176 kr.    

Indtil hovedforhandlingens begyndelse havde sagsøger en påstand om betaling af i alt 
594.325 kr., men frafaldt 70.000 kr. for ”andet tab” og nedsatte kravet for tabt arbejds-
fortjeneste fra 450.825 kr. til 369.376 kr. svarende til 20,5 måneder i stedet for 25 må-
neder. 

Sagsøgte, Malermester , har fremsat påstand om

Frifindelse

I frifindelsespåstanden er indeholdt en sædvanlig påstand om frifindelse mod 
betaling af et mindre beløb efter rettens skøn.

Oplysningerne i sagen

 faldt ned fra en stige den 18. juni 2015, hvor han var ved at 
male gavl på huset beliggende , som ansat hos Ma-
lermester . Huset ejer er . 

 blev kørt i ambulance til Herlev Hospital, hvor det fremgår 
af skadesjournal, at han ”… klager over smerter sv.t. hø. balle samt snurrende 
fornemmelse i begge fødder. Ellers fuldstændig rask…”. Efter forskellige un-
dersøgelse udskrives  fra hospitalet. Der er ikke fundet brud 
og afsluttende angives alene gener som ømhed fra halebenet. 

Politiet blev tilkaldt til ulykkesstedet og det fremgår af anmeldelsesrapport 
herom, at politiet den 19. juni 2015 har talt med , og at han 
her oplyste til politiet: ”… forklarede kort, at han ikke var kommet til skade. 
Det eneste der var sket ham, var at han havde fået et hævet haleben. Han havde 
været på uheldsstedet med sin mester, tidligere på morgen på uheldsdagen. 
Her havde hans mester, givet ham lov til at arbejde på stedet alene, så længe 
forurettede var forsigtig. Stigen skred for forurettede, og han var ved at vælte 
ind i et vindue. Derfor valgte han at hoppe af stigen, for ikke at ryge ind igen-
nem vinduet.”
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Arbejdstilsynets meddelte Malermester  strakspåbud den 22. juni 
2015:

”…
Strakspåbud
Virksomheden påbydes at sikre, ansatte mod nedstyrtning i forbin-
delse med maling af gavl i ca. 6 meters højde.
…”

Den 22. juni 2015 kontaktede  sin egen læge med smerter i 
venstre skulder og nedsat bevægelighed. 

Den 25. juni 2015 var han til konsultation hos egen læge vedrørende udtalte 
smerter i venstre skulder. 

Den 26. juni 2015 fik han foretaget røntgenundersøgelse af skulderen. Der blev 
ikke fundet fraktur. 

Den 18. august 2015 spørg  sin egen læge om MR scanning. 

Den 7. oktober 2015 var  til undersøgelse på Region Sjællands 
ortopædkirurgiske ambulatorie. 

Den 27. oktober 2015 blev der foretaget skanning af venstre skulder. 

Der blev konkluderet: ”Mindre superoanterior SLAP-læsion og diskret suba-
cromial/subdeltoid bursit sin”. 

Arbejdstilsynet meddelte til Nordsjællands Politi ved skrivelse af 5. november 
2015:

”…
Efter nærmere vurdering af alle foreliggende oplysninger i sagen, 
finder Arbejdstilsynet, at den udviste uagtsomhed i forbindelse 
med ulykken ikke er af en sådan karakter, at der bør ske straffor-
følgning af virksomheden for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. 
…”

Den 4. december 2015 blev  opereret i venstre skulder. 

Herefter gik  til genoptræning og der blev foretaget yderlige-
re skanning. 



Sagsøger

Sagsøger

Sagsøger

4

Den 7. juni 2016 var  igen i kontakt med Holbæk ortopæd 
kirurgisk ambulatorie omkring føleforstyrrelser og genoptræning. 

Ved undersøgelser på Ros Neurol. Neurofys. Amb. den 7. juli 2016 er anført 
efter konklusion: ”Efter første stimulation, svarende til motorisk medianus på 
højre side. Ønsker pt. ikke at gennemføre undersøgelsen grundet smerte.”

 fortsatte herefter til genoptræning ved fysioterapeut. 

 bliver også henvist til smerteklinik, efter han har fået en blo-
kade uden effekt. 

Den 15. september 2017 konstaterer egen læge under konsultation at smerterne 
er uholdbare, men at tilstanden er kronisk. 

Der sker henvisning til tværfaglig rygklinik for lændesmerter. 

Det fremgår af speciallægeerklæring af 10. august 2017 under sammenfatning:

”…
Det drejer sig om en 40 årig, ellers sund og rask mand, som i 2014 hop-
per fra en etige der er ved at skride baglæns, ca. 5 m ned, lander på 
fødderne og ned på hø. balde og lænderyg, og får stigen ned over ve. 
Skulderregion. Kommer ind som traume, hvor man på billeddiagnostik 
ikke finder skader og udskriver patienten samme dag. Forbigående fø-
leforstyrrelser de første få timer efter skaden. Efterfølgende snurren og 
smerter i balderegion og hø. hofte/baglår og lænderyg og internitteren-
de styringsbesvær af både skelletmuskulatur i UE samt blæ-
re/vandladning, med provokation ved træning. MR med mindre des-
kusdegeneration og prolaps L3-L4 uden rodpåvirkning. Ve skulder 
med påvist SLAP-læsion som er blevet udbedret artroskopisk i Holbæk. 
Senere henvisning til smerteklinik. Diagnose neuropatiske smerter i ve 
OE og Hø UE. Der er forsøgt op- og nedlitrering af forskellige medica-
minae, bivirkninger heraf har været altdominerende i forløbet. Der har 
ligeledes været forsøgt fysioterapi, akkupunktur og selvtræning samt 
langsom revalideringsforløb med skånehensyn. Over det seneste år 
uden egentlig fremgang. Klinisk er der ikke oplagt rodpåvirkning eller 
regelret muskelatrofi. Smerter i lænderyg med udstråling ned i baglår, 
mest på hø- side, som kan provokeres til udstråling ned til ankel, men 
ikke i fod. 

Ovenstående fund synes at have tydelig årsagsmæssig sammenhæng 
med skademekanismen. Patienten har ikke haft sygdomme eller til-
stande som kunne have været medvirkende til udvikling af den nuvæ-
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rende tilstand. Der er tale om kronificerede neuropatiske smerter som 
endnu ikke har fundet sit stabile leje. 

Tilstanden mener at have gavn af fortsat opfølgning ved smerteklinik 
samt langsom, og skånsom opfølgende fysioterapi med selvtræning. 
Der anbefales indsats mod et passende skånekob samtidig med behand-
lingen og evt. en form for blid omskoling, som kan tilpasses patientens 
kognitive og psykiske tilstand. 
…”

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf den 14. december 2017 afgørelse om, at 
ulykken den 18. juni 2015 er anerkendt som arbejdsskade.  
får 215.000 kr. i godtgørelse for varigt mén (25 procent).

Det fremgår af ”Arbejdsmedicinsk udredning” af 15. december 2017 blandt an-
det:

”…
Resumé og konklusion
40-årig bygningsmaler, aktuelt i virksomhedspraktik i SFO, indkaldt 
grundet anmodning om speciallægeerklæring fra Jobcenter Ringsted. 
Til grund for erklæringen ligger elektronisk vedhæftede sagsakter, ska-
delidtes e-journal og sundhedsplatform, konsultation d. 05.12.2017 på 
Arbejdsmedecinsk Afdeling, Holbæk Sygehus (satellitambulatioriet i 
Købe), og endelig medbringer borgeren en grundig speciallægeerklæ-
ring til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dateret d. 10.08.2017. 

…

Status er således middelsvære til svære smerter i de nævnte kropsre-
gioner, funktionsindskrænket i det hjemlige hvad angår fysisk kræven-
de opgaver, og er som nævnt også i nogen grad kognitivt påvirket. 
Herudover også dårlig nattesøvn. 

Borgeren fremstår yderst velmotiveret med henblik på tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet, og vil helst undgå en fleksjobordning, hvis det er mu-
ligt. 
…
Borgeren er som nævnt i intensiv smertestillende behandling, der vur-
deres som relevant, og der er ikke håb om yderligere bedring, således at 
der tale om en samlet set stationær smertetilstand. 
…
De blivende skånehensyn er, at borgeren ikke magter et arbejde med 
krav om tunge løft, hyppige vrid eller foroverbøjning i ryg og hertil skal 
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der være mulighed for hyppigt at skifte mellem siddende, gående og 
stående stilling, der må heller ikke være krav om kraftbetonet manuelt 
arbejde involverende venstre (dominante) arm, eller arbejde hvor ven-
stre arm skal føres op imod horisontalplanet. 
…”

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træf den 3. april 2018 afgørelse om, at  
s aktuelle tab af erhvervsevne er 60 procent, og at han får udbetalt 

et fast månedligt beløb på 18.033 kr. fra den 17. august 2017 på baggrund af en 
årsløn til 446.000 kr. 

Den 10. januar 2020 blev  berettiget til flexjob. 

Forklaringer
Der er afgivet forklaring af ,  og  

.

 har forklaret, at han i dag er 44 år. Ulykken skete for 15 år 
siden. Han er uddannet bygningsmaler. Han blev færdiguddannet i 2000. Han 
var lærling hos . Han blev ansat efter sin lærerperiode og var ansat 
fra 2000 til 2006. Herefter var han selvstændig i nogle år. Det gik ok som selv-
stændig men under finanskrisen lukkede han sit selskab og kom i 2014 tilbage 
til . Han har været glad for at være hos  som er en god mester. 
De var 4-5 ansatte undervejs. De kunne både arbejde alene eller i teams af to. De 
lavede både udvendigt og indvendigt malerarbejde. De arbejdede både for pri-
vate og erhverv. 

Opgaven på  havde  firma fået via hans eget gamle firma. Hu-
set ejer,  og han selv har gået i skole sammen. Da han var 
selvstændig i 2006 spurgte  om tilbud. Da  skulle have udført ar-
bejdet var han ansat hos  og spurgte  om han ville have 
opgaven. Det var et træhus, der skulle males, hvilket er en sædvanlig opgave 
for ham. Der var udfordringer ved opgaven, da der var træterrasse på den ene 
side af huset og perlesten på den anden side. Der var ikke stillads. Der var kun 
stige. Hans makker malede den ene gavl alene. Han og hans makker skulle lave 
hele dette hus. Det var et hus i to etager. Der var skernebrædder, der først skul-
le males hvide og så skulle males grå. De gik helt til kip. Der var også dækbræt 
helt på toppen der skulle males. Han troede der skulle være stillads på inden 
påbegyndelse af opgaven, da hans makker havde sagt, at der skulle være stil-
lads, men da der ikke var stillads, måtte de bruge stigen.  kom ikke 
med stillads. Makkeren var irriteret over, at  ikke havde kommet 
med stillads. De havde malet huset i siderne men manglede gavle, sternbræd-
der og udhæng. De havde malet længderne. De var gået i gang med gavlene. 
Han kan ikke huske præcist, hvor langt de var nået. De var et stykke i opgaven. 
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Han havde forstået på sin makker, at der skulle have været et stillads. Han kan 
ikke huske at have set  den morgen. Han har ikke set  
den morgen.  kom med en kop kaffe til ham om morgenen. Fore-
holdt hans forklaring til politirapport, at han skulle have forklaret til politiet, at 
hans mestre havde været på stedet tidligere på dagen, og givet ham lov til at 
arbejde alene, forklarede , at det kan han ikke huske. Han 
kan huske, at  ikke var der, da han faldt ned. Han ringede til  

. Han tror han har sagt sådan til politiet, fordi  har sagt han 
skulle sige sådan. Han tror det var for at  skulle redde sig selv. 

Der var ikke stillads. Han var bekymret for at kravle op på stigen på den side, 
hvor der var træterrasse. Han tænkte, at når en vinduespudser kan, så kan en 
maler også. Derfor han lagde en måtte under stigen. Han lavede dobbelttjek af 
stigen, ved at han både tjekkede stigens stabilitet nedefra og lidt oppe, hvor han 
rykkede lidt i stigen, og den blev stående. Så gik han i gang. Der kom en lille 
byge. Han malede og strakte sin arm ud til siden for at male. Han havde maler-
spand på stigen. Han holdt fast med venstre hånd. Han strakte højre hånd ud 
med penslen og malede. Han havde begge ben på stigen. Han syntes ikke det 
var en uansvarlig måde han strakte sig. De har arbejdet meget på stiger uden 
fodmand. Han ved godt det normalt er et sikkerhedskrav, at man har fodmand, 
når man arbejder på stige i højden.  kommenterede ikke, når de 
arbejdede på stiger uden fodmand.  har ikke sagt noget. Han har 
før arbejdet på stige uden fodmand for .  har set det. 

 har også selv arbejdet på stige uden fodmand. 

Han reagerede, da stigen var ved at vælte ind i et vindue. Han landede først på 
begge ben. Maven røg helt op i halsen. Han faldt ned på balle/lænd. Stigen 
hoppede og ramte ham med foden på nakke/skulderen. En nabo havde set hans 
faldt og ringede efter en ambulance. Han prøvede at komme op og stå. Han 
faldt. Han så nabo og en mand, der var ved at ringe. Han prøvede at komme 
op. Han havde spildt meget maling, og det var hans fokus. Han kunne ikke 
komme op og stå, og han blev liggende til ambulancen kom hvor han blev 
spændt fast på spineboard. Han mærkede slag i lænd, ryg, skulder – men mest i 
lænden. 

Han har været til utal af undersøgelser siden. 

Hans fysiske gener i dag er, at han ikke kan lave tunge løft. Han kan ikke lave 
rengøring. Han bliver hurtigt træt. Han har svært ved at vaske hår. Det gør så 
ondt, når han skal vaske hår, at han bider tænderne sammen. Han har hele ti-
den en skulderholder på venstre skulder. Han kan ikke bruge venstre arm så 
meget. Han kan skrive lidt og måske tørre et bord af. Han er blevet tilbudt 
hjemmehjælp til hjælp til at tage tøj og sko på. Han kan godt selv, men får hjælp 
af sin kæreste. 
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I løbet af efteråret 2015 kom han på arbejde igen i måske oktober. Han kan ikke 
huske om han var på arbejde før oktober 2015. Han kom tilbage hos -

 i måske september. Han kan huske, at han og  skulle male en lejlighed, 
da han kom tilbage. Det var hårdt at komme tilbage. Han ville ikke skuffe  
og ville vise , at han godt kunne. Han holdt nogle pauser.  lavede også 
det meste. Smerterne blev værre og det blev sværere og sværere for ham at pas-
se hans arbejde. Han ringede en del til lægen og blev undersøgt. Han blev hen-
vist til operation. Han havde sagt til , at han måske skulle opereres. 
Han blev sygemeldt til operationen den 4. december 2015. Han var sygemeldt 
herefter. Han fik også supplerende sygedagpenge. Han kom ikke tilbage på ar-
bejde efter operationen. Lægerne sagde det var et langt forløb. Han havde rin-
get til  og sagt, at det blev et langt forløb. 

Inden ulykke havde han kun haft problemer med højre albue og havde fået 
fjernet sin blindtarm. Han gik sjældent til lægen. Han var sund og rast. 

Han fik sygedagpenge i 2016. Der var en periode hvor de stoppede. Så fik han 
igen sygedagpenge. Herefter fik han kontanthjælp i måske i starten af 2017. 
Han kunne kun få sygedagpenge i en periode, men den blev forlænget, da han 
skulle job-prøves. 

Forespurgt supplerende af sagsøgtes advokat forklarede , at 
 (ejer af huset) og han har gået i folkeskole sammen. Da han afgav tilbud 

til , var var selvstændig. Han kan ikke huske om der var stillads i tilbud-
det. Det var et hurtigt tilbud, men han havde sagt, at der skulle stillads med. 
Han gav tilbuddet videre til .  skulle også se huset. I 
det tilbud som  gav til  indgik der stillads. Han hav-
de ikke talt med  om stillads. Det var , der startede på opgaven. Han 
kom først til senere.  var ikke på pladsen den morgen ulykken skete. Han 
talte med  den morgen. Han fik en kop kaffe. Han sagde til -

, at han skulle starte på gavlen.  sagde  havde taget den anden 
gavl.  havde ingen bemærkninger hertil. 

Han kan ikke huske præcist, hvornår han vendte tilbage til arbejde efter ulyk-
ken. Han arbejdede på fuld tid. Han sagde til , at han havde ondt. 
Det blev værre og værre inden operationen. Han kan ikke huske, om han talte 
med  om at det blev værre og værre. Han tror  gik alene, når 
han var syg. Han har svært ved at huske efter ulykken. 

Forespurgt hvorfor han malede i højden på en stige, når han godt vidste, at han 
skulle bruge fodmand, forklarede , at det var fordi  

 var utålmodig, da de havde været på andre opgaver undervejs. Han 
ville vise at firmaet godt kunne fuldføre opgaven. 
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Han havde arbejdet omkring 20 år som maler da han faldt. 

Han har ikke haft problemer med skulder før denne ulykke. Han har aldrig før 
været til lægen med ondt i skulder. 

Han har gået til genoptræning og fysioterapeut siden 2015, men de siger nu, at 
det ikke vil blive bedre. 

Han mener hans erhvervsevne blev fastsat til 70 % ved den sidste afgørelse. 
Tidligere blev den fastsat til 60 %. Det er en midlertidig afgørelse. Han får lø-
bende erstatning for erhvervsevnetab. 

 har forklaret, at han har været selvstændig maler siden 1984.  
 blev ansat i 2000. 

Arbejdsopgaven hos  fik han igennem , som havde været 
selvstændig og havde givet et tilbud til .  spurgte ham, 
om han ville have opgaven. Han fik s oprindelige tilbud til . Det var 
et tilbud på mail. Der var ikke stillads med i det tilbud. Da han afgav tilbud 
indgik der ikke stillads i tilbud. Det var på samme vilkår, men han sagde til 

 og , at der skulle stillads op i gavlene. Huset lå højt og de skulle have 
båret stillads op til huset, hvilket de skulle bruge flere mand til. Det skulle plan-
lægges. Det var planen, at der på et senere tidspunkt skulle sættes stillads op og 
at gavle skulle males fra stillads. Han kom selv på pladsen måske hver anden 
dag. Der var mulighed for at spørge ham til opgaven. Han mener ikke  har 
malet den anden gavl. Det er hans eget stillads, der skulle sættes op. Det er et 
jumbostillads. Stilladset fejlede ikke noget, det var bare ikke blevet sat op end-
nu. 

Han var på pladsen om morgenen den 18. juni 2015.  havde en fridag. Han 
talte med  om opgavens status. Han var på pladsen for at 
aftale med , hvad  skulle lave den dag. Han viste , hvad  skulle 
lave. Han sagde til , at  ikke skulle gå på stige. Han gav ham nogle an-
dre opgaver, som kunne laves uden stige. Han sagde specifikt til , at  
ikke skulle male gavle. Der var valg den dag, og han gik for at stemme, men 
sagde til  at han ville komme tilbage bagefter. Det så ud til at det ville blive 
regnvejr, og han sagde til , at han ville komme tilbage, så de kunne aftale, 
hvad  kunne lave, hvis det blev regnvejr.  sagde det var i orden. Han 
har ikke sagt til , at han skulle være forsigtig. Han var inde og stemme, da 
han kunne se at han havde fået et opkald fra . Han ringede tilbage til , 
da han havde stemt. En anden person tog s telefon og fortalte om ulykken. 
Han kørte straks til stedet.  var kørt væk i ambulance. Politiet havde spær-
ret af, da han kom. Arbejdstilsynet var der også.  var der også. 
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 sagde, at han havde været der om morgenen, og havde set  gøre 
klar.  sagde, at han havde sagt til , at  ikke måtte stille en stige på 
træterrassen, da den var meget glat. Han talte med arbejdstilsynet. Han forkla-
rede arbejdstilsynet, at det var planen, der skulle opsættes stillads før de male-
de gavlene. 

Han førte generelt tilsyn med sine folk. Han arbejder også selv med maleropga-
ver.  har lidt færre års erfaring end , men også en del års 
erfaring. De havde generelt ikke brug for meget instruktion, da de var erfarne 
begge to. Han har ikke talt med  om, hvad han skulle sige. Da 
han kom på ulykkesplads var  kørt væk i ambulancen. Han tror først han 
talte med  dagen efter. Man kan godt arbejde fra stige, hvis man har fod-
mand eller sikre stigen. 

 vendte tilbage på arbejde den 27. eller 29. juli 2015. Herfra og 
til han blev sygemeldt inden operationen i december arbejdede han på fuld tid 
og tog endda mange overarbejdstider.  havde sagt, at han havde ondt i 
skulderen, hvis han løftede armen højt, og de aftalte derfor, at  ikke skulle 
lave arbejde, hvor det var nødvendigt.  sagde, da han kom tilbage på arbej-
de, at han havde ondt i skulderen. Før operationen i starten af december vidste 

 ikke, hvor længe han skulle gå sygemeldt efter operationen. De aftalte ba-
re, at  skulle give besked, når han vidste noget. Han talte en gang i mellem 
med  også omkring sygemeldingen. På et tidspunkt stoppede kommunika-
tionen og han hørte ikke mere fra . Han betalte fuld løn til  og senere fik 
han udbetalt kompensation for sygemelding. Han opsagde  
omkring 1 år efter operationen. Det var måske endda lidt mere end 1 år efter 
operationen. 

Forespurgt supplerende af sagsøgers advokat forklarede , at hans 
tilbud var baseret på det tilbud som  tidligere havde lavet til . Til-
buddet blev afgives på samme vilkår. Han har sit eget stillads, som han bare 
ville bruge. Det er ikke noget han prissætter, da han bare ville sætte det op. 

 har forklaret via telefon, at han fik et tilbud på maling af 
sit hus fra , som han kendte fra sin skoletid. Da huset skulle 
males var  ikke længere selvstændig, og opgaven overgik til der var  nu 
var ansat. Han fik tilbud fra . 

Han kan huske, at der var stillads med i tilbuddet, da han efterfølgende fik en 
ekstra regning for opsætning af stillads, hvilket han nægtede at betale under 
henvisning til, at der allerede var stillads i tilbud. Han har ikke længere tilbud-
det. 
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Han kan godt huske dagen for ulykken. De havde malet måske en fjerdedel el-
ler en tredjedel af opgaven. Han kan ikke huske, hvor længe de havde været i 
gang. Der var også en carport og et stakit, der skulle males. Han mener, at car-
port og stakit var malet, da ulykken skete, og de var i gang med det indledende 
arbejde på huset. Han var der ikke når de arbejde, men hilste på dem om mor-
genen. Han kan ikke huske om den anden gavl var malet, da ulykken skete. 

Den dag ulykken skete, talte han med  om morgenen. Han tilbød dem ty-
pisk en kop kaffe om morgenen.  var alene den morgen. De gik rundt uden-
for huset. Han var en smule utilfreds med, at de var kommet så sent i gang med 
arbejdet, men andet har han ikke bemærket.  sagde, at han ville gå i gang 
med gavlen. Det havde han ikke kommentarer til, andet end at han sagde, at 

 skulle passe på sig selv, da terrassen var meget glat. Han kender ikke til 
arbejdssikkerhedsregler og blandede sig ikke i, hvordan de lavede deres arbej-
de. Han kørte på arbejde. I løbet af formiddagen blev han ringet op af sin nabo 
og fortalte, at maleren var faldet af stigen. Han kørte hjem. Da han ankom var 
der politiafspærring. Arbejdstilsynet var der. Malermester  ankom 
efter han var kommet hjem. De blev begge afhørt. Der var maling på hans 
træterrasse, som han og  fjernede sammen. Naboen beskrev, at  
var faldet ned fra stigen, som stod helt op til taget, og at  var blevet båret til 
ambulance på båre. De talte om ulykken og malingen. 

Foreholdt, at  har forklaret, at han skulle have sagt til , 
at han om morgenen havde sagt til , at  ikke skulle male fra stige i høj-
den, forklarede , at det kunne han ikke forestille sig, at han hav-
de sagt, da han ikke har kompetence til at lave den vurdering. Han tror kun han 
har sagt, at terrassen var glat. Inden ulykken talte de ikke om stillads. Han kon-
staterede, at der var stillads med i hans tilbud. De var kommet sent i gang med 
opgaven på grund af andre opgaver. Da de gik i gang forholdt han sig ikke til, 
at der ikke var stillads. De malede fx hans stakit som er 175 cm højt. Efter ulyk-
ken blev der sat stillads op. Det var et ret stort stillads. Det var ikke et rullestil-
lads. 

De malere der var på pladsen fik ikke løbende bemærkninger fra ham om ar-
bejdets fremdrift. Han kan godt have fortalt til  efter ulykken, at 
han havde sagt til , at hans terrasse var glat. Det blev bare nævnt ligesom 
de talte om hvordan de kunne lide deres kaffe. 

Parternes synspunkter
 har i sit påstandsdokument anført følgende:

”…
ANBRINGENDER: 
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Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende: 
 
at sagsøger pådrog sig en arbejdsskade den 18. juni 2015, 

forårsaget af sagsøgers arbejde, eller de forhold sagsøger 
arbejdede under, som ansat hos sagsøgte, 

 
at sagsøgte som følge af sagsøgers arbejdsskade har pådra-

get sig et erstatningsansvar for sagsøgers personskade, 
 
at sagsøgte, som arbejdsgiver, har tilsidesat Arbejdsmiljø-

lovens §§ 15, 
 16, 17, 38 og 42 med tilhørende bestemmelser, 
at sagsøgte ikke har givet den fornødne instruktion og ført 

det fornødne tilsyn, herunder at sagsøgte ikke har sikret 
arbejdsstedet og sørget for at arbejdsforholdene var sik-
kerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejds-
tilsynets strakspåbud er et udtryk herfor.  

 
at sagsøgte som arbejdsgiver burde have sørget for at stille 

stillads til rådighed til at arbejde på, arbejdets karakter 
 taget i betragtning. 
at sagsøgte i den forbindelse, trods angivet i tilbud til kun-

den, fravalgte at opstille stillads til brug for arbejdets ud-
førelse, 

at sagsøgte i den forbindelse ikke har sikret, at de fornødne 
tekniske hjælpemidler var til rådighed for arbejdsopga-

 ven, 
at Arbejdstilsynets straks påbud indikerer, at sagsøger ikke 

var sikret mod nedstyrtning i forbindelse med arbejdets 
 udførelse, 
at sagsøger i forbindelse med arbejdet ikke har pådraget 

sig erstatningsretlig relevant egen skyld, da ansvaret for 
at der bliver benyttet en forsvarlig arbejdsmetode påhvi-
ler, uanset at sagsøger er en erfaren medarbejder, 

 sagsøgte, 
at der er årsagssammenhæng mellem sagsøgtes tilsidesæt-

telse af relevante sikkerhedsforanstaltninger og sagsøgers 
 personskade, 
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at arbejdsulykken har været årsag til sagsøgers gener og sy-
gemelding. 

 
at der er direkte tidsmæssig sammenhæng mellem sagsø-

gers smerter, gener, sygemelding og ulykken, 
 
at arbejdsulykken var den udløsende årsag til sagsøgers ge-

ner og sygemelding, 
 
at betingelserne for erstatning i øvrigt er opfyldt,  
 
at der ikke er grundlag for at nedsætte erstatningen som 

følge af betragtninger om egen skyld eller accept af risiko 
 
at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt ulyk-

ken som en arbejdsskade, og har tilkendt sagsøger godt-
gørelse for varigt mén på 25%, og midlertidigt tab af er-
hvervsevne på 70%, som tages til genbehandling igen 

 den 1. juli 2020. 
at sagsøgte skal betale erstatning for sagsøgers tabte ar-

bejdsfortjeneste, andet tab til advokat samt svige og 
 smerte. 
at sagsøger handlede i overensstemmelse med sagsøgtes 

ordre, om at udføre arbejdet uden stillads, og uden 
sagsøgtes forbud mod at udføre arbejdet uden fodmand. 
Sagsøgte eneste instruks var en oplysning til sagsøger 
om, at han skulle passe på, når arbejdet skulle udføres 
uden fodmand, jf. bilag A. 

 …”

Malermester  har i sit påstandsdokument anført følgende:

”…
Den i sagen omhandlede arbejdsulykke den 18. juni 2015 indtraf under 
sagsøgers arbejde for sagsøgte. Sagsøger havde på ulykkestidspunktet 
ca. 15 års erfaring indenfor faget, og han havde af to omgange været 
ansat hos sagsøgte herunder i sin lærlingeperiode. 

 
Ulykkes indtraf da sagsøger på egen hånd valgte at udføre malerarbej-
de i højden fra en stige, til trods for arbejdsgiverens forudgående angi-
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velse af, at dette arbejde skulle foretages fra et stillads, hvilket ligeledes 
fremgik af sagsøgtes tilbud til husets ejer. Dette stillads skulle opsættes 
senere i forbindelsen med udførelsen af denne del af malerarbejder på 
de to gavle, samt den instruks som blev givet på selve dagen. 
 
Udførelsen af arbejde fra stige, og sågar uden fodmand idet sagsøger 
var alene på pladsen den pågældende dag, stred imod såvel afgiven in-
struktion, tilgangen til sikkerhed hos sagsøgte, arbejdsbeskrivelsen i 
forbindelse med opgaven, almindelig sund fornuft samt sagsøgers 
mangeårige erfaring. 
 
Ifølge sagsøgers egen beskrivelse på dagen indtraf ulykken, da han mi-
stede balancen under maling, idet han strakte sig længere end balancen 
tillod. Derved skred stigen under ham, og han faldt ned på terrassen 
med en kontusion mod halebenet til følge. Der henvises til bilag A, 
hvoraf det fremgår, at sagsøger overfor politiet angav, at han faldt ned 
fra stigen, da han under arbejde fra stigen lænede sig ud til siden og 
derved mistede balancen, hvilket ligeledes blev gengivet som det for-
klarede til vidnet . 
 
Dette er ligeledes gengivet af Arbejdstilsynet i bilag 1. 
 
Sagsøgte fastholder, at sagsøger ikke var instrueret om, at han skulle 
udføre den opgave, som førte til arbejdsulykken den 18. juni 2015, eller 
givet tilladelse til at udføre denne. 
 
Det er derfor uforståeligt for sagsøgte som sagsøgers mangeårige ar-
bejdsgiver, at sagsøger udførte arbejde på denne vis, og at han – sågar 
uden en fodmand – arbejdede fra en stige i den angivne højde. En sådan 
tilgang fra sagsøgers side var uforudsigelig for sagsøgte. 
 
Det er korrekt, at sagsøger generelt var instrueret i anvendelse af stigen 
og arbejde på denne herunder med fodmand, men det bestrides, at 
sagsøger på den konkrete opgave skulle udføre malerarbejde i højden 
fra stige. 
 
Sagsøgers angivelse af, hvordan han udførte arbejdet fra stigen efter or-
dre fra  afvises, ligesom omtalen i sagsøgers replik vedrø-
rende en instruks om udførelse af malerarbejde på gavle og facade her-
under i højden kategorisk afvises. 
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Arbejdsgiver kan endvidere afvise, at den manglende opstilling af stil-
lads på ejendommen skyldtes fejl ved dette. Stilladset skulle opsættes 
på det tidspunkt, hvor dette arbejde skulle udføres, idet der skulle af-
sættes ekstra mandskab til udførelse af opsætning og nedtagning af stil-
lads på husets gavle. 
 
Generelt kan der ikke lægges nogen bevismæssig vægt på sagsøgers 
egen forklaring, hverken i denne henseende, udførelse af arbejdet, 
manglende instruks, sagsøgers egen gengivelse om påpasselighed ved 
arbejde udført uden fodmand etc. 
 
Sagsøger skulle selvsagt ikke udføre arbejde i højden denne dag, hvor 
han var alene på pladsen. Det anførte om, hvorledes det skulle være 
”..sagsøgtes ansvar at afholde sagsøger fra at udføre arbejdet, dels uden et stil-
lads, dels uden en fodmand”, jf. replikken side 2 nederst, giver ikke me-
ning, idet arbejdet skulle udføres på den planlagte sikkerhedsmæssigt 
korrekte vis. Sagsøger valgte således at udføre arbejde stik imod in-
struks, sund fornuft og sagsøgers omfattende erfaring ikke mindst. 
 
En erfaren ansat som sagsøger vil berettiget kunne forventes at varetage 
sin egen sikkerhed på arbejdspladsen og agere på baggrund af den af-
givne instruktion. Der kan således ikke stilles krav om kontinuerlig til-
synsførelse under arbejde udført af en rutineret ansat. 
 
Sagsøgers korrigerede forklaring om selve uheldet og hvordan det kom 
sig, at han på ulykkesdagen arbejdede alene fra stige i den relevante 
højde, herunder om sagsøgtes angivelser over for sagsøger, afvises ka-
tegorisk. Der henvises på ny til sagsøgers forklaring til vidnet  

 samt til politiet, jf. bilag A, henholdsvis sagsøgers 
forklaring til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i arbejdsskadesagen, jf. 
bilag 2. 
 
Det afvises dermed fortsat, at sagsøgte er ansvarlig for den arbejdsu-
lykke, som sagsøger var udsat for den 18. juni 2015. 
 
Ad årsagssammenhæng 
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Malermester  kan ikke anerkende årsagssammenhæng mel-
lem det angivne uheld og sagsøgers længerevarende sygemelding. 
 
Sagsøger vendte den 27. juli 2015 tilbage til arbejdet hos Malermester 

 efter sygemelding, og han arbejdede derefter normalt frem 
til den operation, som blev foretaget den 7. december 2015.  
 
Sagsøgte er fortsat ikke bekendt med de følger efter faldulykken, som 
ses at være lagt til grund i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørel-
se, bilag 3.  
 
 
 
Sagsøger blev ved sagsøgtes provokation A opfordret til at fremlægge 
egen læges journal for perioden fra den 18. juni 2010 til dags dato, samt 
øvrige relevante lægelige akter fra samme periode vedrørende behand-
linger og operationer. 
 
Sagsøger besvarede i første omgang sagsøgtes opfordringer med, at der 
ville blive opfyldt i det omfang sagsøger fandt det nødvendigt. 
 
Herefter er der alene fremlagt journalakter fra uheldstidspunktet og 
fremadrettet, hvormed sagsøgtes opfordring angående fremlæggelse af 
journalakter fra 5 år før arbejdsskaden ikke er opfyldt. 
 
Det må selvsagt tillægges betydelig processuel skadevirkning, når 
sagsøgtes opfordringer, som i øvrigt synes forholdsvis simple at opfyl-
de, kun er efterkommet i et begrænset omfang. 
 
Ad sagsøgers erstatningsopgørelse 
 
Sagsøgers erstatningsopgørelse bestrides fortsat, da den fremstår del-
vist udokumenteret, idet sagsøger ikke til fulde har opfyldt sagsøgtes 
opfordring B. 
 
Hertil kommer sagsøgers ansættelse med løn i den periode, hvor hvil-
ken der er opgjort krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og i til-
læg dertil de af sagsøgers advokat fremsatte bemærkninger om en re-
duktion af kravet med mere end kr. 200.000, jf. meddelelse af 7. decem-
ber 2020. 
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Sagsøgers krav og påstand ses ikke reduceret herefter, idet der alene er 
indleveret et kortfattet processkrift 1 med fremlæggelse af lægelige ak-
ter til delvis opfyldelse af sagsøgtes opfordring A, samt af lønsedler fra 
2014 til primo 2016 til delvis opfyldelse af opfordring B. Der blev sam-
tidig varslet yderligere fremlæggelse af bilag, hvilket sagsøgte herefter 
har afventet, men der er ikke fremkommet yderligere dokumentation. 
 
Sagsøgers længerevarende sygemelding fra ultimo 2015 og den efter-
følgende opsigelse var efter sagsøgtes opfattelse udfaldet af den skul-
deroperation, som blev foretaget den 7. december 2015, og det påpeges i 
den henseende endnu en gang, at sagsøger arbejdede på normale vilkår 
i perioden mellem hans tilbagevenden til arbejdet efter en forholdsvis 
kort sygemelding i forlængelse af faldskaden den 18. juni 2015 og den 
skulderoperation, som blev udført den 7. december 2015. 
 
Sagsøger har fortsat ikke fremlagt dokumentation for status i arbejds-
skadesagen siden den afgørelse om midlertidigt erhvervsevnetab af 3. 
april 2018, der er fremlagt som bilag 6. 
 
Fsva. opfyldelse af provokation B udestår der fortsat fremlæggelse af 
lønsedler og dokumentation for sygedagpengeudbetaling for hele peri-
oden, årsopgørelser, kommunale sagsakter og akter fra arbejdsskadesa-
gen herunder Codan Forsikrings stillingtagen til Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikrings afgørelser. 
Sagsøgers krav om andet tab afvises fortsat som værende uberettigede 
krav under en retssag. 
 
ANBRINGENDER 
 
Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende,  
 
at sagsøger ikke har fremlagt bevis for, at Malermester  ikke 

har efterlevet Arbejdsmiljølovens regler, 
 
at arbejdet var planlagt og tilrettelagt fuldt forsvarligt, 
 
at sagsøger agerede i strid med den afgivne instruktion, sin egen erfaring 

og sund fornuft, da han valgte at male i højden med anvendelse af en sti-
 ge, 
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at sagsøger agerede mod instruktion ved at anvende stige uden fodmand, 
 
at den del af opgaven, som bestod i at male husets gavle skulle udføres fra 
 stillads, 
at denne opgave først skulle udføres på et senere tidspunkt, hvorfor stillads 

ikke var opstillet på skadestidspunktet, hvilket sagsøger var fuldt ud be-
 kendt, 
at arbejdsgiver ikke havde godkendt arbejde med maling af gavlen fra stige 

samme morgen som uheldet, 
 
at  tværtimod understregede, at sagsøger ikke skulle male gav-
 le, 
at sagsøgers tilskadekomst skyldtes sagsøgers manglende varetagelse af 
 egen sikkerhed, 
at samtlige de påberåbte bestemmelser i Arbejdsmiljøloven har været efter-
 levet, 
at Arbejdstilsynet ikke har fundet anledning til at pålægge Malermester 

 en bøde som følge af arbejdsskaden, 
 
at det udstedte strakspåbud ikke kan tages som udtryk for ansvarspådra-

gende handling eller undladelse fra Malermester s side, 
 
at sagsøger hverken har ført eller kan føre bevis for, at Malermester  

 har handlet ansvarspådragende, 
 
at sagsøgte som følge heraf er at frifinde. 

…”

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

 har forklaret, at han ikke kan huske, om  var på 
pladsen den morgen og kan således ikke huske, om han har fået instrukser om 
hvordan han skulle udføre arbejdet. Generelt følte han dog, at det blev accepte-
ret af , at man arbejdede på stige uden fodmand. Til politiet umid-
delbart efter ulykken fortalte , at  havde været på 
pladsen den pågældende morgen.  har forklaret, at hans 
makker, , havde sagt, at der skulle opstilles stillads og var irriteret over, at 
det ikke var opstillet.  havde ikke selv talt med  om stillads. 
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 har ikke forklaret præcist, hvorfor han denne morgen be-
gyndte at male gavlen, selv om han var alene, og der ikke var opsat stillads, 
men dette var måske fordi han følte  var utålmodig med at få ar-
bejdet færdigt, og  ville vise at firmaet kunne fuldføre opgaven. 

 har forklaret, at han var på pladsen den morgen og gav  in-
struks om ikke at male gavl fra stige, og gav ham andre konkrete opgaver, der 
kunne klares uden stige.  forklarer om stillads, at det skulle opstil-
les inden der skulle males i højden, men at de skulle bruge flere mænd til opstil-
ling heraf på grund af husets placering, hvorfor det ikke var opstillet endnu. 

 forklarer, at han nævnte til  den morgen, at træterrassen var 
glat, da  sagde, at han ville begynde at male gavlen.

Der er således uenighed om, hvorvidt  instruerede  
 om udførelse af arbejdet denne konkrete morgen, men der syntes dog 

enighed om, at  ikke af  havde fået besked på at 
han skulle male gavlen fra stige lige denne morgen, hvor hans makker havde en 
fridag og terrassen var glat grundet regn.  

Det er uklart, hvor langt de var nået med malerarbejdet på tidspunktet for 
ulykken, men der syntes enighed om, at der var en del opgaver, der kunne løses 
uden brug af høj stige, idet hele huset, vinduer, carport og stakit skulle males. 

 havde omkring 15 års erfaring som maler på tidspunktet for 
ulykken. 

Det kan efter en samlet vurdering af de afgivne forklaringer og fremlagte bevi-
ser ikke anses for godtgjort, at det var uforsvarlig planlægning eller tilrettelæg-
gelse af arbejdet, der førte til at  udførte malerarbejdet fra høj 
stige på glat underlag uden fodmand, hvorfor Malermester  ikke 
findes at være erstatningsansvarlig. 

Malermester  frifindes. 

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af advokatudgift med 70.000 kr.  er ikke momsregistreret.

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

Malermester  frifindes. 
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 skal inden 14 dage til Malermester  betale 
sagsomkostninger med 70.000 kr. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.




