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ØSTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 30. maj 2022

Sag BS-
(9. afdeling)

(advokat Marcus Wils Lorenzen)

mod

(advokat Claus Hanghøj)

Københavns Byret har den 3. februar 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS-
).

Landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Joachim Kromann og Troels 
Kjersgaard (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellanten, , har gentaget sin påstand for byret-
ten om frifindelse.

Indstævnte, , har påstået dommen stadfæstet.

Der er som for byretten enighed mellem parterne om den beløbsmæssige opgø-
relse af det krav, som  har fremsat over for  

.
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Supplerende sagsfremstilling
 henvendte sig den 23. marts 2018 på Hvidovre Hospitals skade-

stue. I skadestuejournalen er om skade, der var sket samme dato, under kon-
taktårsag anført ”Ulykke” og under aktivitet ”Lønnet arbejde”. Om skaden 
fremgår endvidere, at patienten havde slået højre albue, og at hans smerter 
havde tiltaget, således at han nu ikke kunne løfte skulderen, ligesom han havde 
snurren i primært de tre radiale fingre. 

Af arbejdsskadeanmeldelsen, som blev indgivet den 9. april 2018, fremgår bl.a., 
at ulykken indtrådte den 23. marts 2018 kl. 14:00. Skadelidte gik over gårds-
pladsen fra den ene ende af byggepladsen til den anden for at gå ned i en kæl-
der. Lige før kældertrappen snublede han over en afdækningsplade, som var 
lagt over et område, hvor flisebelægningen manglede. Han faldt uheldigvis så-
ledes, at han, for at undgå at vælte ned ad kældertrappen, måtte tage fra på 
trappegelænderet på en akavet måde, således at han fik et voldsomt vred i 
skulderen. 

Ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings upåklagede afgørelse af 6. september 
2018, hvorved  blev tilkendt 38.636 kr. i godtgørelse for varigt mén 
(5 pct.), er det hændelsesforløb, som fremgår af arbejdsskadeanmeldelsen, lagt 
til grund.

Fagligt Fælles Forbund rejste ved brev af 14. november 2019 på vegne af  
 krav over for , idet forbundet gjorde gæl-

dende, at selskabet havde pådraget sig erstatningsansvar over for  
ved navnlig, at der på byggepladsen henlå løse krydsfinerplader på adgangsve-
jene, som ikke var fastgjort og dermed sikret mod udskridning. Om hændelses-
forløbet fremgår bl.a.:

”I gården var den eksisterende belægning blevet fjernet og erstattet af 
krydsfinerplader af varierende størrelse. 

Krydsfinerpladerne [l]å løst på jorde[n], og var ikke fastgjort eller skru-
et sammen for at sikre mod udskridning.

I forbindelse med at medlemmet skulle ned i en kælder, kom medlem-
met gående hen mod kælderskakten. En mindre krydsfinerplade lå løst 
ovenpå en større, og da medlemmet trådte på den mindre krydsfiner-
plade, skred denne. Medlemmet faldt og fik armen ind i rækværket til 
kælderskakten. Herved pådrog medlemmet sig en højresidig skulder-
skade.”  

Ved brev af 14. december 2019 meddelte ’ forsik-
ringsselskab, , at det var for-
sikringsselskabets vurdering, at  ikke har handlet 
ansvarspådragende. Om den indtrådte ulykke fremgår af brevet følgende:
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”Ulykken skete da skadelidte, skulle have trådt på en afdækningsplade 
som skred. Der var tale om en almindelig krydsfinerplade, som normalt 
anvendes til afdækning m.m. på byggepladser. I noterer jer, at det skul-
le være ansvarspådragende, at pladerne ikke var skruet sammen. Det er 
ikke normal kutyme at skrue afdækningsplader sammen.

Der har forud for ulykken ikke været andre skader eller klager over 
pladerne. Kopi af seneste referat fra sikkerhedsmøde noterer heller ikke 
nogen problemer eller farer omkring de omtalte plader.”

Forklaringer
 har afgivet supplerende forklaring. Endvidere har servicechef i 

, , afgivet forklaring.

 har forklaret blandt andet, at gården, han skulle passere for at 
komme til kældernedgangen, var 10 x 10 meter. De store plader, som var udlagt 
over kloakudgravningen, var 120 x 244 cm. Herudover var der på beboernes 
foranledning, for at begrænse grus og snavs indendørs, blevet udlagt måske 30 
mindre byggepladerester af forskellig størrelse, da belægningen i gården var 
blevet fjernet. De mindre plader lå i grus og til dels mudder hidrørende fra 
kloakudgravningen. Hverken de store eller de små plader var skruet fast.

K2 var antaget som underentreprenør, og det var K2, der udførte størstedelen af 
arbejdet på byggepladsen. Det er ikke normalt at skrue store plader fast. Han 
talte ikke med K2 eller andre om, at de mindre plader burde fastskrues.

Da han gik mod kældertrappen, gik han på de udlagte plader, som han for-
nemmede var lidt løse. Han mærkede, at han mistede fodfæstet. Det gik stærkt, 
og han observerede ikke rigtig, hvad der skete. Det må have været på en af de 
mindre plader, at han mistede fodfæstet.

Inden sit besøg på skadestuen ringede han til byggeleder  
og oplyste, at han var kommet til skade med armen. Han fortalte ikke detaljeret 
til byggelederen, hvad der var sket. Byggelederen kom på byggepladsen 1-2 
gange ugentlig. Da han vendte tilbage til arbejdet efter sin sygemelding, talte 
han først med byggeleder  og senere med  
om, hvad der var sket.

 har forklaret blandt andet, at han i 2018 var ansat som 
byggeleder i . Han arbejder fortsat som 
byggeleder samt som leder af ’ serviceafdeling. 

Renoveringen af ejendommen i Upsalagade varede mere end 1 år. , 
der er en erfaren medarbejder, deltog i renoveringsarbejdet i ca. et ½ år. Han 
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var som byggeleder forbi byggepladsen engang imellem. Han var som ud-
gangspunkt ikke ansvarlig for sikkerheden på byggepladsen, men han ville ha-
ve reageret, hvis der var forhold på byggepladsen, som han fandt problemati-
ske. 

Han var ikke på byggepladsen den dag, hvor  kom til skade. Da de 
udlagte plader på byggepladsen løbende blev flyttet rundt, ved han ikke, hvor-
dan pladerne var udlagt den dag, hvor  faldt. Pladerne var udlagt 
på grund af ujævnt terræn i gården. Han husker ikke størrelsen på de udlagte 
plader, men de har sædvanligvis en tykkelse på 18 mm. Det er sædvanligt, at 
plader udlægges med overlap for at undgå, at de bevæger sig i forhold til hin-
anden. Han husker ikke, om pladerne var skruet sammen. Han er ikke bekendt 
med, om der gælder regler om, at udlagte plader skal være skruet sammen. 

Han husker ikke, om  kontaktede ham inden påske. Han husker 
heller ikke, om det var  eller en kollega, der orienterede ham om 

s skade. Han fik oplyst, at der var sket en hændelse, og der blev 
sagt noget om afdækningsplader, men han husker ikke nærmere herom. 

Han var ikke involveret i anmeldelsen af skaden.

Han kender ikke til andre faldskader som følge af de udlagte plader på bygge-
pladsen.  har ikke efter s fald modta-
get indskærpelser eller påbud fra Arbejdstilsynet.

Anbringender
Parterne har gentaget deres anbringender for byretten.

 har for landsretten præciserende anført, at det 
må anses for uafklaret, hvad der var årsagen til s fald, herunder 
om hans fod gled på en krydsfinerplade, om han snublede over en afdæknings-
plade, eller om pladen skred; men selv hvis det lægges til grund, at -

 snublede, så er det ikke bevist, at plader med en tykkelse på 1 - 2,5 cm, som 
ligger ovenpå hinanden, udgør en usædvanlig højdeforskel på en byggeplads 
eller udgør et faremoment. 

Landsrettens begrundelse og resultat
Det findes efter sagens oplysninger godtgjort, at  den 23. marts 
2018, mens han var på arbejde for  på byggeplad-
sen i Upsalagade på Østerbro, kom ud for en faldskade.

 har gjort gældende, at  har pådraget 
sig et erstatningsansvar i anledning af den indtrufne faldskade navnlig ved, at 
der på byggepladsen henlå løse krydsfinerplader på adgangsvejene, som ikke 
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var fastgjort og dermed sikret mod udskridning, hvorved selskabet ikke har 
sikret overholdelsen af de regler, som følger af arbejdsmiljølovens §§ 16, 17, 38, 
42 og 45, subsidiært at selskabet har pådraget sig et hæftelsesansvar for medar-
bejderes fejl eller forsømmelser i medfør af DL 3-19-2. 

Det lægges efter s forklaring for landsretten til grund, at belægnin-
gen i den baggård i Upsalagade, hvor faldskaden skete, var blevet fjernet, hvor-
efter der var blevet udlagt større plader over de dele af gården, hvor kloakken 
var blotlagt, mens der på en del af gårdområdet i øvrigt, hvor underlaget be-
stod af grus, var udlagt mindre plader. 

Efter s forklaring for landsretten, og når der henses til sagens 
øvrige oplysninger, må det anses for uafklaret, hvorfor han mistede fodfæstet, 
herunder om faldskaden indtrådte ved, at han snublede over en afdæknings-
plade, således som det blev angivet i skadesanmeldelsen, eller om han 
eventuelt gled i noget mudder eller grus på en plade udlagt foran kælderned-
gangen.

Under disse omstændigheder, og da der ikke er grundlag for at fastslå, at an-
vendelsen og udlægningen af plader i gårdområdet var uforsvarlig, finder 
landsretten det ikke godtgjort, at  har pådraget sig 
et erstatningsansvar i anledning af den indtrufne faldskade.

Landsretten tager derfor ’ frifindelsespåstand til 
følge.

Efter sagens udfald skal  
i sagsomkostninger for begge retter betale 48.540 kr. til  

. 45.000 kr. af beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand 
ekskl. moms og 3.540 kr. til retsafgift. Ud over sagens værdi er der ved fastsæt-
telsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og forløb. 

THI KENDES FOR RET:

 frifindes.

I sagsomkostninger for begge retter skal  
 inden 14 dage betale 48.540 kr. til  

. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
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Indstævnte , Appellant  


