
SØ- OG HANDELSRETTEN
DOM

afsagt den 16. december 2021

Sag BS-23642/2020-SHR

Codan Forsikring A/S
(advokat Morten Schou Kierulff)

mod

MSC Denmark A/S
(advokat Henrik Frandsen)

og

MSC Mediterranean Shipping Company SA
(advokat Henrik Frandsen)

og

Sag BS-24100/2020-SHR

MSC Denmark A/S
(advokat Henrik Frandsen)

og

MSC Mediterranean Shipping Company SA
(advokat Henrik Frandsen)

mod

Dania Connect A/S
(advokat Rasmus Paus Torp)
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og 

Sag BS-24290/2020-SHR

Dania Connect A/S
(advokat Rasmus Paus Torp)

mod

SAH Transport v/Søren Arnold Hansen
(advokat Jesper Windahl)

Denne afgørelse er truffet af dommer Peter Juul Agergaard sammen med de 
sagkyndige medlemmer Jørn Johansen og Martin Danielsen.

Sagernes baggrund og parternes påstande
De sambehandlede sager, der blev anlagt henholdsvis den 13., 16. og 17. juni 
2020, drejer sig navnlig om ansvar for en temperaturskade på et parti ost under 
en vejtransport fra Vejle til Aarhus Havn mellem den 14. og 17. juni 2019.

BS-23642/2020-SHR

Codan Forsikring A/S har nedlagt følgende påstande: 

De sagsøgte tilpligtes solidarisk, subsidiært alternativt, at betale til Codan For-
sikring A/S DKK 671.258,67 med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens an-
læg og til betaling sker.

I forhold til MSC Denmark A/S og MSC Mediterranean Shipping Company SAs 
principale påstand om afvisning nedlægges påstand om, at sagen fremmes til 
realitetsbehandling.

MSC Denmark A/S og MSC Mediterranean Shipping Company SA har nedlagt 
følgende påstande:

BS-23642/2020-SHR:

Principalt: Afvisning

Subsidiært: Frifindelse
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BS-24100/2020-SHR:

Dania Connect A/S tilpligtes at friholde adcitanterne for ethvert beløb, inklusive 
renter og sagsomkostninger, som adcitanterne måtte blive tilpligtet at betale til 
Codan Forsikring A/S i BS-23642/2020-SHR vedrørende ansvar for tempera-
turskade på et parti ost i container nr. TGHU 992055-8.

Dania Connect A/S har nedlagt følgende påstande:

BS-24100/2020-SHR:

Frifindelse.

BS-24290/2020-SHR:

SAH Transport tilpligtes at friholde Dania Connect for ethvert beløb, inklusive 
renter og sagsomkostninger, som Dania Connect måtte blive tilpligtet at betale 
til MSC Denmark A/S og/eller MSC Mediterranean Shipping Company SA i 
adcitationssagen anlagt den 16. juni 2020 vedrørende ansvar for tempera-
turskade på et parti ost i container nr. TGHU 992055-8.

SAH Transport v/Søren Arnold Hansen har nedlagt følgende påstande:

Principalt: Frifindelse.

Subsidiært: Betaling af et efter rettens skøns fastsat mindre beløb end det på-
stævnte.

Oplysningerne i sagen
Den 12. juni 2019 bestilte Arla Foods AMBA (herefter Arla) hos MSC Denmark 
A/S (herefter MSC Denmark) en transport af et parti ost (cream cheese spread) fra 
Arlas eksportterminal i Vejle til Arla National F.P.C L.L.C. i De Forenede Arabi-
ske Emirater. 

Af bookingen fremgik følgende bl.a.: ”4x40’ REEFER CONTAINERS, 3+ DEG 
CEL.” og ”Temperature Condition: 3,00”.

Samme dag blev en bookingbekræftelse udstedt af MSC Denmark. I bekræftel-
sen er MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (herefter MSC Mediterra-
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nean) anført som ”carrier”, mens MSC Denmark er anført som ”MSC Agency 
Country”.

Af bookingbekræftelsen fremgår følgende bl.a.:

”Terms and conditions of the Carrier s Bill of Lading or Sea Waybill
(Contract of Carriage - available at https://www.msc.com/che/contract-of-
carriage) apply as from the issuance of this Booking Confirmation as if in-
corporated by reference. 

…

Setting Temperature in degrees Celsius
     +3.0 TO +3.0 C…”

MSC Denmarks bookingbekræftelse blev sendt per e-mail. Nederst i MSC 
Denmarks fremsendelsesmail fremgik følgende autosignatur:

”… MSC Denmark A/S act as agents to Mediterranean Shipping Company 
S.A. for all services within the scope of the relevant MSC bill of lading. Ser-
vices provided outside the scope of the bill of lading are performed as 
agent to the shipper/consignee. Those services outside the MSC bill of lad-
ing are transacted under the General Conditions of the Nordic Association 
of Freight Forwarders (NSAB2000). Terms and conditions can be shared 
upon request. …”

Af MSC Mediterraneans “Bill of Lading Standard Terms & Conditions” fremgår 
følgende bl.a.:

“RECEIVED by the Carrier in apparent good order and condition (unless 
otherwise stated herein) the total number or quantity of Containers or other 
packages or units indicated in the box entitled Carrier's Receipt for carriage 
subject to all the terms and conditions hereof from the Place of Receipt or 
Port of Loading to the Port of Discharge or Place of Delivery, whichever is 
applicable.

…

4. SUBCONTRACTING AND INDEMNITY

…

4.2 The Merchant undertakes that no claim or allegation whether arising in 
contract, bailment, tort or otherwise shall be made against any servant, 
agent, or Subcontractor of the Carrier which imposes or attempts to impose 
upon any of them or any Vessel owned or chartered by any of them any li-
ability whatsoever in connection with the Goods or the carriage of the 

https://www.msc.com/che/contract-of-carriage
https://www.msc.com/che/contract-of-carriage
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Goods whether or not arising out of negligence on the part of such Person. 
If any such claim or allegation should nevertheless be made, the Merchant 
agrees to indemnify the Carrier against all consequences thereof. Without 
prejudice to the foregoing, every such servant, agent and Subcontractor 
shall have the benefit of all terms and conditions of whatsoever nature con-
tained herein or otherwise benefiting the Carrier under this Bill of Lading, 
as if such terms and conditions were expressly for their benefit.

…

10. NOTICE OF CLAIMS, TIME BAR AND JURISDICTION

…

10.2 Time bar - In any event, the Carrier shall be discharged from all liabili-
ty if suit is not commenced within one (1) year after delivery of the Goods 
or the date that the Goods should have been delivered for claims related to 
loss or damage during the Port-to-Port carriage, and for claims related to 
loss or damage during Inland Transport the shorter of nine (9) months or 
any time limit provided for by any applicable international convention, na-
tional law, regulation or contract by virtue of clauses 5.2.2 (a) or (b).

10.3 Jurisdiction - It is hereby specifically agreed that any suit by the Mer-
chant, and save as additionally provided below any suit by the Carrier, 
shall be filed exclusively in the High Court of London and English Law 
shall exclusively apply, unless the carriage contracted for hereunder was to 
or from the United States of America, in which case suit shall be filed ex-
clusively in the United States District Court, for the Southern District of 
New York and U.S. law shall exclusively apply.”

Fortransporten til Arlas eksportterminal i Vejle fra Aarhus Havn blev videre-
kontraheret til Dania Connect A/S (herefter Dania), der den 12. juni 2019 frem-
sendte en bekræftelse til MSC Denmark. 

Følgende køreseddel var vedhæftet:
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Dania havde viderekontraheret transporten til SAH Transport v/Søren Arnold 
Hansen (herefter SAH). Der er fremlagt en faktura udstedt den 30. juni 2019, 
hvoraf fremgår, at Dania har betalt SAH 610,50 kr. for turen den 14. juni 2019.



7

Af Danias samarbejdsaftale med SAH, der blev underskrevet den 21. maj 2017, 
fremgår det bl.a., at SAH forpligter sig til at overholde samtlige gældende reg-
ler indenfor dansk indenrigstransport, herunder bl.a. færdselsloven, reglerne 
omkring køre- og hviletid mv., mens Dania forpligter sig til bl.a. at stille lovligt 
og godkendt trailermateriale til rådighed og levere korrekte oplysninger om-
kring transporterne, herunder vægte, temperaturer mv.

Fredag den 14. juni 2019 blev containeren afhentet på Aarhus Havn og afleveret 
til Arlas terminal i Vejle. Arla læssede selv godset, og containeren blev sat til 
strøm. Containeren stod herefter på Arlas terminal weekenden over. 

Den 17. juni 2019 blev containeren afhentet og kørt til Aarhus Havn. Ved indle-
veringen blev det konstateret, at containerens temperatur var -20 grader celsius 
i stedet for +3 grader celsius.

MSC Denmark har ved e-mail af 17. juni 2019 til Arla oplyst, at alle MSC’s con-
tainere bliver indstillet til -20 grader celsius, når de har været igennem PTI-
tjekket, er blevet rengjort og efterset og forlader terminalen tomme. 

MSC Denmark anfører i samme e-mail, at containeren bliver indstillet til den af 
afskiber bestilte temperatur, når containeren returneres fyldt til terminalen, og 
at containeren i den pågældende situation er blevet sat til strøm i Vejle uden, at 
temperaturen er blevet rettet, og uden at MSC er blevet informeret.

Containeren blev herefter transporteret til produktionsstedet Bislev Mejeri i Ni-
be, hvor en besigtigelse fandt sted den 19. juni 2019. 

Besigtigelsen blev udført af en havariekspert udpeget af MSC Denmark. Det 
blev under besigtigelsen konstateret, at godset var totalskadet, og at skadens 
omfang kunne opgøres til 696.258,67 kr. 

Det er oplyst, at skadens omfang og størrelse ikke er bestridt af parterne i sa-
gerne.

Som bilag til besigtigelsesrapporten er fremlagt bl.a. et dokument fra Dania 
med overskriften ”Trailerbytte ved Arla Foods, Dofovej 2B, Vejle”. Dokumentet 
er dateret den 25. august 2016 og gengives nedenfor:
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Der er i sagen fremlagt en e-mailkorrespondance mellem Søren Thyrring fra 
Dania og Rasmus Nygaard fra MSC Denmark. Det fremgår heraf, at MSC Den-
mark den 18. juni 2019 bestilte Dania til at køre containeren til Bislev Mejeri. Det 
fremgår endvidere, at Søren Thyrring oplyste, at Danias ansatte aldrig koblede 
containerne til strøm efter lastning, idet det kun var de ansatte hos Arla i Vejle, 
som gjorde dette.

Arla og MSC Denmark indgik den 3. august 2017 en rammeaftale om søtrans-
port af bl.a. mejeriprodukter. Aftaleparterne er angivet til at være Arla Foods 
amba og MSC Denmark A/S. Aftalen angår transport af bl.a. mejeriprodukter 
fra produktionsstedet til den endelige modtager eller nærmere angivne havn.
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Af rammeaftalen, der er underskrevet af Mogens Klintemark og Anders Munk 
Jensen fra MSC Denmark samt Henrik Fejrskov og Per Aasberg fra Arla, frem-
går følgende bl.a.:

”… 9. Liability and Insurance

…

9.1 CA [MSC] assumes liability in respect of all Services rendered by or for 
AF [Arla] under this General Agreement regardless of whether the Services 
under this General Agreement are performed by CA or its representatives 
or third party.

9.2 CA is liable for losses and damages suffered or incurred by AF and/or 
any Associated Company as a result of or arising out of CA’s acts or omis-
sions in performance of its obligations under this General Agreement.

9.2.1 Shipment of goods under a Bill of Lading, to which CA is a party, 
shall be subject to and governed by CA’s applicable Bill of Lading terms 
and conditions and this General Agreement. In the event of a conflict be-
tween the terms and conditions of the said Bill of Lading and this General 
Agreement, the former shall prevail.

9.2.2 The provision of Services other than shipment of goods shall be ren-
dered in accordance with the terms of this General Agreement and the pro-
visions under applicable law.

9.3 In addition to the provisions above, it is agreed between the Parties that 
if and to the extent CA acts as forwarding agent, the General Conditions of 
the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015) shall apply. It is 
further agreed that any deviating terms and conditions of CA - including 
references to foreign law - shall not be applicable.

9.3.1 CA may, however, not in any event avail itself of the provisions under 
the General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders 
(NSAB 2015) or the laws of carriage or other provisions, which exclude or 
limit the liability of CA for loss or dam-age caused by the gross negligence 
of CA or agents or servants of CA.

…

10. Governing Law and Legal Venue 

10.1 This General Agreement and the formation, performance and validity 
hereof is gov-erned by and interpreted in accordance with Danish law and 
any disputes between the Parties must be settled before the Maritime and 
Commercial Court in Copenhagen (Sø- og Handelsretten). If this court is 
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not competent disputes shall be settled before the ordinary courts of law in 
Denmark…”

Ved e-mail af 30. august 2016 skrev Anders Munk Jensen fra MSC Denmark til 
Henrik Fejrskov fra Arla bl.a. følgende:

”… Vi bekræfter hermed at:
- Vi ved samtlige RF oplastninger fra Vejle fremover vil booke DANIA Tra-
cking (i stedet for ANCO)
- Vi ved samtlige RF til oplastninger i Vejle fremover vil være i stand til at 
temp. Sette reeferne allerede ved udlevering,
Der er dog en ekstraudgift forbundet med dette, som MSC ikke har mulig-
hed for at æde, da temp. Indstillingen når den skal foretages inden udleve-
ring foregår ved at REEFEREN tages ab stack og køres over til et andet om-
råde på terminalen, hvor den manuelt temp. Sættes.
Udgiften til løft + terminal move + selve indstillingen af temperaturen ven-
der jeg retur med asap. Mine kolleger fra logistikken er lige nødt til at ven-
de det med terminale en gang…”

I april 2018 havde Arla, MSC Denmark og Dania en mailkorrespondance vedrø-
rende problemer med temperaturindstilling af containere.

Michael Korsgaard Rasmussen fra Arla skrev således den 16. april 2018 følgen-
de til Henrik Fejrskov, Dorte Worsøe Gry, Ricki Johnsen og Ulla Nilsson fra Ar-
la samt Jesper Graff Nielsen fra Dania:

”Hej
Der er stadig ikke styr på temp. Indstillinger fra MSC. Dania trucking har 
forelagt udfordringen for MSC, som mener de gør som aftalt. Er det noget 
der skal følges op på, eller skal vi bare lade køre? Hvis vi bare lader køre, 
hvem har så ansvaret hvis der i travlhed skulle smutte en indstilling i Vej-
le? …”

Samme dag videresendte Dorte Worsøe Gry fra Arla e-mailen til Nicolai Gellert 
fra MSC Denmark og skrev i den forbindelse:

”… Kan du lokkes til at kommenterer på denne, ved vi har vendt den før, 
men det kniber med hukommelsen…”

Nicolai Gellert svarede ved e-mail af 17. april 2018 følgende:

”… Vi indsætter på daglig basis en ”TEMP” funktion i PICIT som er termi-
nalens system, den ”TEMP” funktion betyder at APMT skal indstille tem-
peratur til den temperatur som vi også angiver i PICIT. Indsætning af 
”TEMP” i PICIT er en del af Key Accounts afdelingens daglige workflow 
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og så vidt jeg kan se er den udført hver dag med undtagelse af én dag i uge 
1 i år.

Så hvis man i Vejle oplever at temperatur ikke er indstillet er det fordi at vi 
enten gør det forkert i PICIT fordi AMPT har ændret procedure ellers også 
er det fordi at AMPT folkene ikke gør det selv om der står de gør det. Hvis 
du har nogle booking numre eller container numre så undersøger jeg det så 
vi kan komme det til livs…”

Dorte Worsøe Gry sendte samme dag en e-mail med en række vedhæftede 
bookings. Disse vedhæftninger er ikke fremlagt.

Til illustration af, hvorledes bookinger fra Arla i øvrigt kan se ud, er fremlagt 
dokumentation for en række andre transporter og bookinger end den i sagerne 
omhandlede transport. 

Codan Forsikring A/S (herefter Codan) har udbetalt erstatning til Arla med 
fradrag af selvrisiko i alt 671.258,67 kr., og Codan er indtrådt i Arlas krav mod 
MSC.

Forklaringer
Der er afgivet forklaring af Henrik Fejrskov, Dorte Worsøe Gry, Nicolai Gellert, 
Søren Thyrring, Søren Arnold Hansen og Brian Laursen.

Henrik Fejrskov har forklaret bl.a., at han er ansat i Arla som Senior Procure-
ment Category Manager med ansvar for indkøb af bl.a. transport. Han er ship-
pinguddannet og har været ansat i Arla siden 1. juli 2006. 

Arla og MSC Denmark havde indgået en aftale om, at temperaturen skal være 
indstillet på forhånd i de containere, der kommer til lageret i Vejle. Aftalen 
havde eksisteret i ca. fem år. Arla havde indgået aftalen for at sikre sig, at der 
var nogle kompetente personer, der sørgede for, at temperaturen var korrekt 
indstillet – den kompetence havde de ikke hos Arla.

Han kan godt huske e-mailen fra Anders Munk af den 30. august 2016. Den in-
deholder et referat af det, som han og Anders Munk havde aftalt telefonisk. De 
havde aftalt, at Dania skulle køre for Arla. Desuden havde de aftalt, at reefer-
containerne skulle indstilles med den korrekte temperatur, inden containerne 
blev kørt ud af terminalen.

Han svarede aldrig skriftligt på Anders Munks e-mail. Han havde derimod en 
telefonsamtale med Anders Munk efterfølgende. Der spurgte han Anders 
Munk, hvorvidt de virkelig skulle diskutere udgifter til temperatursætning. 
Anders Munk svarede herpå, at temperatursætning ville blive udført uden be-
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regning. Det er helt sædvanligt at tage en telefonisk drøftelse, når samarbejds-
partnere varsler prisstigninger.

Det har aldrig været et krav, at Arla skulle skrive temperaturen i deres bookin-
ger. Det var ikke nødvendigt, fordi Arla og MSC havde en fast aftale om, at alle 
containere skulle temperatursættes allerede i terminalen.

Rent praktisk er det en terminaloperatør hos APM Terminals (APMT), der tryk-
ker på knapperne og udfører temperaturindstillingen. Men MSC havde ansva-
ret for at bestille kontrollen og indtaste detaljerne hos terminalen. Det skal ske 
gennem havnens IT-system PICIT. 

Praksis hos APMT er, at temperatursætning sker ved indlevering. Der skal der-
for være aftalt noget andet, hvis det skal ske ved udlevering som i dette tilfæl-
de. 

Han er 100 % sikker på, at der blev indgået en aftale med MSC om temperatur-
sætning ved udlevering. Der står ikke noget om det i rammeaftalen, fordi det 
snarere hører hjemme i en Standard Operating Procedure (SOP).

Korrespondancen fra april 2018 handler om den procedure, som denne sag dre-
jer sig om. Det, som MSC skriver, er fuldstændig i tråd med det, som Arla og 
MSC havde aftalt. Han kan ikke huske, hvad der udløste denne mailkorrespon-
dance, men han gætter på, at det var, fordi de containere, der blev sat til strøm i 
Vejle, viste forkerte temperaturer.

Dokumentet fra Dania vedrørende trailerbytte kan siges at gå et lag dybere end 
aftalen med MSC, idet dokumentet beskriver, hvad der rent faktisk foregår i 
den med MSC aftalte proces. Formålet med dokumentet var at sikre, at Dania 
også havde forstået opgaven. MSC har set dette dokument. Det er der ingen 
tvivl om.

Dania-dokumentet er ikke en SOP. Dokumentet viser Danias forståelse af, hvad 
deres opgave er. I e-mailen fra Anders Munk står der, at det er MSC, der udfø-
rer temperaturindstilling.

Han var godt klar over, at Dania viderekontraherede transporterne. Der er in-
gen specifikke aftaler med Dania om, hvordan det nærmere foregår.

Rammeaftalen mellem MSC Denmark og Arla har han selv skrevet under. Det 
er ikke en aftale mellem MSC Mediterranean og Arla, hvor MSC Denmark er 
agent. 
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Det er en aftale mellem MSC Denmark og Arla uden nogen specifik klausul om 
agenter. MSC Denmark er en selvstændig enhed. MSC Mediterranean er ikke 
aftalepart. Det er meget vigtigt for Arla, at de indgår aftaler med de rigtige par-
ter, så derfor er han helt sikker på, at aftalen er indgået med MSC Denmark. 

Rammeaftalen er ikke længere gældende. Der er indgået en ny aftale med MSC 
Denmark på vegne af MSC Mediterranean, som er underskrevet den 1. septem-
ber 2021.

Det er en velkendt konstruktion, at udenlandske rederier har agenter i Dan-
mark. Men i den situation vil der som regel stå i aftalen, at man er repræsente-
ret af en agent – således som der gør i Arlas nye aftale med MSC. Han har i øv-
rigt ikke læst det, der står med småt i MSC’s autosignatur på e-mails om, at 
MSC Denmark er agent for MSC Mediterranean.

Han har forhandlet rammeaftalen med MSC Denmark, men han er ikke invol-
veret i den daglige operation. Han har derfor ikke set MSC Mediterraneans Bill 
of Lading.

Han er ikke helt inde i de praktiske detaljer i forhold til, hvordan Arla laster 
containerne. Enten positioneres containeren på en rampe eller på forpladsen. 
Arla kørte selv containerne rundt. Der var ingen af Arlas ansatte, der foretog 
temperaturkontrol, når containeren ankom. Ham bekendt var der ingen Arla-
ansatte, der havde pligt til at foretage kontrol af temperaturen. Der blev ikke sat 
strøm til containeren for at kontrollere det. Man laster først og sætter strøm til 
bagefter. Det skyldes, at de tekniske installationer til strøm ikke er i nærheden 
af rampen.

Varen kan komme til at stå i containeren i op til tre-fire timer uden køl.

Han ved ikke, om der var en procedure for tilslutning af strøm i Vejle. Han ved 
heller ikke, hvorfor ingen reagerede på, at containeren var indstillet på -20 gra-
der.

Der kan godt være lukket på terminalen i weekenden, men han kender ikke den 
nærmere vagtplan. 

Folkene i Vejle har fået udleveret Danias dokument vedrørende trailerbytte, 
men han har ikke instrueret Arlas chauffører i at tjekke strøm, således som det 
følger af punkt 4 i dokumentet.

Det følger af mailkorrespondancen fra 2018, at der må have været problemer 
med temperaturindstillingen før. Han havde ikke taget fat på folkene i Vejle på 
den baggrund, da det ansvar ligger hos kundeservice.
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Dorte Worsøe Gry har forklaret bl.a., at hun er ansat i Arla som Global Sea and 
Customer Operation Manager med ansvar for eksport til Fjernøsten. Hun har 
været ansat i Arla i sammenlagt 16 år. Hendes afdeling flytter varerne fra A til 
B. Afdelingen har ca. 50 ansatte. 

Arla havde indgået en aftale med MSC om, at temperaturen skulle være indstil-
let i forvejen, når containerne kom til Vejle. Arla havde indgået aftalen, fordi 
Arla har et lidt andet setup i Vejle, og det var vigtigt, at temperaturen var 
indstillet korrekt allerede, når containerne kom til Vejle.

Mailkorrespondancen fra 2018 handler om, at Vejle-folkene havde henvendt 
sig, da de oplevede, at temperaturen ikke var indstillet korrekt på de containe-
re, som de modtog. 

Nicolai Gellert bekræftede i korrespondancen, at der skulle være styr på det. 
Hun havde fået besked på, at der forelå en aftale med MSC om forhåndsindstil-
ling af temperatur, og hun forstår Nicolai Gellerts svar således, at han ville tage 
fat på terminalen for at sikre, at dette ville ske fremadrettet. 

Hun kan ikke huske, hvad der videre skete med de bookings, som hun havde 
vedhæftet sin e-mail af 17. april 2018.

Når Arla i de af MSC fremlagte bookings vedrørende andre transporter skriver 
”PRECOOL+GENSET”, betyder det, at containeren skal være nedkølet i forvej-
en. Det er vigtigt ved bestemte ostetyper, f.eks. blåskimmelost. I sådanne tilfæl-
de har Arla og MSC en aftale om, at Arla anfører det i deres bookings. 

Når Arla booker containerne med en bestemt temperatur, forventer Arla, at 
temperaturen er indstillet, når containerne kommer.

Så vidt hun ved, har Arla aldrig skrevet ”TEMPSET” i deres Vejle-bookings. 
Arla anfører kun den ønskede temperatur.

Der har været afholdt et møde mellem Arlas indkøbsafdeling og Dania, hvor 
det blev aftalt, at containernes temperatur skulle indstilles, og herefter ville con-
tainerne blive stillet i Vejle. 

Hun er efterfølgende blevet informeret om, at der også var indgået en aftale 
med MSC om dette. 

Hun er ikke bekendt med Anders Munks e-mail af 30. august 2016. Hun er hel-
ler ikke bekendt med, at MSC ville opkræve ekstra for den service. Hun har blot 
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fået at vide, at der forelå en aftale med MSC, og at det var MSC, som hun skulle 
kontakte.

Hun ved, at rammeaftalen er blevet genforhandlet med MSC. Hun har ikke væ-
ret med i kontraktforhandlingerne. Hendes job er at få flyttet containere.

I hendes afdeling er det altid MSC Danmark, som de har kontakt med. 

I forbindelse med aftaler kommunikerer Arlas indkøbsafdeling med MSC Medi-
terranean. 

Arla plejer altid at booke transporter hos rederierne. I denne situation har Arla 
lidt atypisk også haft en aftale med dem, der udfører fortransporten, dvs. Da-
nia.

Arla kontrollerer nu temperaturindstillingen, når containeren ankommer. Hun 
er ikke klar over, om Arla også gjorde det i juni 2019. 

Når containeren bliver indleveret til Arla, er den slukket. Hun ved ikke, om 
man kan se temperaturindstillingen, når containeren er slukket.

Når produkterne skal lastes på containeren i Vejle, tager det cirka ½ til 1½ time, 
måske lidt længere tid. Hun ved ikke, hvordan den nærmere fremgangsmåde 
er.

Når containeren er blevet lastet, sættes der strøm til. Hun ved ikke, hvem der 
har ansvar for at kontrollere temperaturen i Vejle efter, at der er sat strøm til. 
Hun er ikke klar over, om der er nogen procedurer for det.

Hun er ikke klar over, om der er aktivitet på terminalen i Vejle over weekenden. 
Hun er heller ikke klar over, hvem der flytter containere rundt på lageret i Vej-
le, eller om det er normal procedure, at varer lastes om formiddagen fredag og 
køres videre om mandagen. Det hører ikke under hendes opgaver.

Nicolai Gellert har forklaret bl.a., at han er ansat som kundeservicedirektør i 
MSC Denmark. Han har været ansat i MSC i ni år. Han har siden 2015 været 
Arlas direkte kontaktperson. Det er han ikke længere, men han er stadig i jævn-
lig kontakt med Arla. 

MSC Denmark fungerer som linjeagent for MSC Mediterranean. MSC Denmark 
varetager rederiet MSC’s interesser i Danmark. De anser sig selv som MSC Me-
diterraneans kontor i Danmark. 

Kontraktsparterne i rammeaftalen var Arla og MSC Mediterranean. 
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MSC Denmark håndterer bookinger og korrespondance på vegne af MSC Medi-
terranean. Det er en velkendt konstruktion. 

Arla kender helt sikkert til konstruktionen. Henrik Fejrskov har tidligere været i 
Geneve på MSC’s hovedkontor, og Arla har også haft direkte kontakt til MSC 
Mediterranean.

Arla er MSC Denmarks største direkte kunde. MSC Denmark transporterer mel-
lem 12.000 og 15.000 containere om året for Arla, hvoraf 6.000-9.000 er køle-
transporter.

MSC Denmark har ikke deres egne konnossementer og konnossementsvilkår. 
De anvender MSC Mediterraneans vilkår.

Ham bekendt leverer MSC ingen ydelser udenfor konnossementet til Arla.

Udgangspunktet ved temperatursætning af containere er, at der aldrig er bestilt 
temperatursætning på forhånd. Normal praksis er, at temperaturen først 
indstilles, når containeren indleveres fyldt til APM Terminals. Det er fast prak-
sis i de tre største havne i Danmark. 

En kølecontainer står i stak med andre containere. Hvis en kølecontainer skal 
temperatursættes, inden den forlader terminalen, skal den ud af stakken og for-
bi et strømstik, hvor en tekniker skal indstille temperaturen. Det er normalt no-
get, man skal betale for. Det vil MSC som rederi altid opkræve.

Når Arla booker en container, sender Arla en e-mail til MSC med en vedhæft-
ning. Der står, hvor containeren skal fra og til, og f.eks. kan der også stå, at 
temperaturen skal indstilles til 3 grader celsius på containeren. Der skal imidler-
tid også stå ”PRECOOL” eller ”TEMP SET”, hvis containeren skal være tempe-
raturindstillet ved udlevering.

”PRECOOL”, som betyder, at containeren skal være nedkølet på forhånd, 
indstilles altid sammen med ”TEMP SET”, som betyder, at temperaturen er 
indstillet på containeren.

Arla bestiller meget sjældent ”PRECOOL”. Det bruges typisk ved særlige oste-
typer. Man vil kunne se det i Arlas booking og MSC’s bekræftelse, hvis Arla har 
bestilt ”TEMP SET”.

Ham bekendt har Arla aldrig svaret på Anders Munks e-mail af 30. august 2016. 
Han var ikke selv med i korrespondancen. Hvis han havde været det, havde 
han stået på i Cc. 
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Han sad med det operationelle ansvar. Han har selv haft korrespondance med 
Henrik Fejrskov efterfølgende, hvor Henrik Fejrskov hentydede til, at der ikke 
var bekræftet noget.

Arla har ikke bekræftet, at man ville betale for temperaturindstilling. Det har 
han hørt fra Anders Munk. Han ved det også selv, for han har haft en korre-
spondance med Henrik Fejrskov. Han ved ikke hvornår, og han kan ikke do-
kumentere det nærmere.

Han kender ikke til nogen efterfølgende aftale om forhåndsindstilling af tempe-
ratur. Han har talt med Anders Munk, og denne har på intet tidspunkt bekræf-
tet, at der skulle være indgået en aftale med Arla om dette. 

Han har Anders Munk ord for, at der ikke er blevet indgået nogen aftale. An-
ders Munk ville ikke have kunnet indgå en sådan aftale uden at få godkendelse 
fra ham.

MSC’s samarbejde med Arla er af en sådan karakter, at hvis der havde været en 
aftale om forhåndsindstilling af temperatur, så ville der have været dokumenta-
tion herfor på skrift.

Han har opfordret Henrik Fejrskov til, at en aftale om forhåndsindstilling af 
temperatur skulle indskrives i aftalen, men det har Henrik Fejskov ikke ment 
var nødvendigt.

Aftalen mellem Dania og Arla fra august 2016 kender han godt, men han blev 
først bekendt med den flere år efter, at den var indgået. Han kan ikke huske, 
hvornår han er blevet bekendt med aftalen. Han kan ikke udelukke, at MSC 
skulle have fået den tilsendt i 2016. Han kan ikke huske, om han var bekendt 
med aftalen i juni 2019. MSC har ikke været med til at lave aftalen. Aftalen er 
mellem Arla og Dania. MSC booker Dania på vegne af Arla, men vilkårene har 
MSC ingen indsigt i. Da han blev bekendt med aftalen, spurgte han Henrik 
Fejrskov, om den ikke skulle indføjes i MSC’ og Arlas rammeaftale.

Han forestiller sig, at Arla har indgået aftalen med Dania, fordi deres chauffør 
skal stige ud af lastbilen for at tjekke containeren udefra, når han henter den på 
terminalen. I den forbindelse kunne han også foretage temperaturkontrol. Arla 
har også indgået aftaler med APM Terminals udenom MSC.

Mailkorrespondancen fra 2018 handlede om, at en container i Vejle havde haft 
en anden temperatur end den, som Arla havde bestilt. Det, som han selv refere-
rer til i e-mailen af 17. april 2018, handlede om indlevering - ikke udlevering. 
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Det sker kun ganske undtagelsesvis, at MSC indstiller temperaturen allerede 
ved udlevering. 

Formuleringen ”i Vejle” i afsnit 2 af hans e-mail refererer til Arla generelt – ikke 
til Arlas lokalitet i Vejle specifikt. Det er jargonen i hans team.

Danias køreseddel vedrørende den i sagen omhandlede transport kender han 
ikke til. MSC ser ikke køresedlerne. MSC booker transporten via en elektronisk 
dataoverførsel, men oplysningerne i køresedlen kommer fra MSC’s datasystem. 
Alle MSC’s bookinger til Dania vil have en temperatur anført. Der står det 
samme i MSC’s oplysninger, uanset om det er en almindelig container eller en 
container, hvor der er bestilt ”PRECOOL+GENSET”. MSC sender oplysninger 
om temperatur til terminalen - ikke til vognmanden.

Man kan ikke se af udskrifterne fra APMT-terminalens IT-system, om der er 
bestilt ”TEMP SET”, fordi den oplysning skal indsættes manuelt. 

Den i sagen omhandlede transport var ikke bestilt med ”TEMP SET” ved udle-
vering. Det ville fremgå af Arlas booking, hvis den var. Man ville også kunne se 
det af side to i MSC’s bookingbekræftelse, hvis der var bestilt ”TEMP SET”. Det 
ville fremgå et sted under ”Intended Ocean Vessel”.

MSC kender intet til, hvorvidt containeren bliver sat til strøm i Vejle. Det er 
kundens eller vognmandens ansvar. MSC interesserer sig først for containeren, 
når den er kommet retur til terminalen – det er først der, at de tjekker tempera-
turen.
 
Man kan godt se temperaturen på en container, uden at der er sat strøm til, for-
di containeren vil have et batteri. Når containeren er sat til strøm, kan man ty-
deligt se temperaturen. Chaufføren kan tjekke temperaturen.

Han ved ikke, om den i sagen omhandlede container var ejet af MSC. Han ved 
ikke, hvilket fabrikat containeren var. Han er ikke klar over, hvor mange con-
tainerfabrikater, der benyttes af MSC, men de anvender mange forskellige fa-
brikater med forskellige motorer. Der er mange kombinationsmuligheder. Han 
er ikke bekendt med, hvordan de forskellige containere betjenes. MSC udleve-
rer ikke en manual til containerne til deres underleverandører.

Før april/maj 2020 havde MSC og Arla således ingen aftale om tempera-
turindstilling af containere ved udlevering. Dengang anvendte MSC APM Ter-
minals, hvor MSC skulle betale for den service. Det ville koste omkring 1.500 kr. 
per container, hvilket MSC ville have faktureret overfor Arla. MSC kunne ikke 
bære den omkostning selv.
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Nu har MSC fået deres egen terminal, hvorfor de kan temperaturindstille alle 
containere ved udlevering som en del af deres service. 

Det var usædvanligt, at den i sagen omhandlede container kom til Vejle den 14. 
juni og stod indtil den 17. juni. Det sker kun undtagelsesvist, at en container 
kommer til at stå over weekenden. Han gætter på, at det kun sker 5-10 gange 
om året. 

Den pris, som Arla betaler, er baseret på, at vognmanden kører til terminalen, 
laster og kører igen. Hele forløbet var således stærkt usædvanligt.

Søren Thyrring har forklaret bl.a., at han er tidligere ansat hos Dania. Han var 
ansat fra marts 2018 til marts 2021 som disponent og ”claims manager”. Det var 
hans job at sende bilerne rundt i systemet. 

Han har været ansat hos Aarhus Container Trucking siden marts 2021. Der er 
ingen forbindelse mellem hans nuværende arbejdsplads og Dania.

Han var involveret i den i sagen omhandlede transport, da han havde ansvar 
for disponering i den uge. Det var ham, der gav besked til vognmanden fra 
SAH.

Den fremlagte køreseddel fra Dania viser hvem, der kørte transporten, og hvil-
ken container der var tale om. 

SAH havde en tablet i bilerne og fik køresedlen på denne tablet. Teksten 
”TEMP: 03C” skal ikke forstås sådan, at temperaturen skulle være indstillet al-
lerede ved udlevering. Der står ”empty”, fordi containeren er tom, når de hen-
ter den. 

Temperaturen skulle først indstilles, når containeren blev indleveret på termi-
nalen efter læsning. Det var derfor ligegyldigt for Danias chauffør, at der står 3 
grader. Det står der alene, fordi de har et gammelt system, der viser den oplys-
ning.

Man kan ikke udlede af køresedlen, hvem der var forpligtet til at sørge for, at 
containerens temperatur skulle stå på 3 grader.

Det var en aftale mellem rederiet og terminalen, hvad temperaturen skal indstil-
les til.

Chaufføren kan slet ikke se temperaturen med mindre, at der er tilsluttet strøm 
til containeren. Der skal strøm til for, at displayet kan tændes. Der var ikke ge-
nerator på containeren, så derfor krævede det strøm. Nogle containere har bat-
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teri i, så man kan se temperaturen, selv om der ikke er sat strøm til. Han er ikke 
klar over, om MSC har disse containere.

SAH kunne kun selv have indstillet på temperaturen, hvis den pågældende 
chauffør kunne finde ud af det. Danias ansatte ved ikke, hvordan man gør.

Arla i Vejle har ændret deres procedure i forhold til at kontrollere temperatur 
på containerne. Arla udfylder nu en seddel, hvor der står, hvornår containeren 
er sat til strøm. De skriver også temperaturen på. Han ved ikke, hvorfor Arla 
har ændret proceduren.

Det var Dania, der direkte bestemte over SAH’s bil i løbet af den periode, hvor 
der blev udført opgaver for Dania. Når Dania havde kontraheret en vognmand 
ind, så sørgede de også for, at chaufføren var beskæftiget. Det var Danias pligt 
at holde chaufføren beskæftiget 24/7.

Når Dania gav en kørselsinstruktion, var det direkte til chaufføren, der sad i 
bilen. Der blev ikke sendt kørselsinstruktioner til vognmanden hos SAH.

De orienterede ikke SAH om hvilke opgaver, at chaufføren skulle udføre. De 
gav først SAH besked sidst på måneden i forbindelse med, at der blev sendt 
afregninger. Dette var således den eneste kontakt, der var mellem Dania og 
SAH.

Hvis der opstod særlige situationer eller uregelmæssigheder undervejs f.eks. 
forsinkelse, skulle chaufføren kontakte Danias kontor, ikke SAH.

Dania har på intet tidspunkt bedt SAH’s chauffør om at tjekke, at temperaturen 
var korrekt indstillet. I den tid, hvor han var ansat hos Dania, har de aldrig gi-
vet chaufførerne instruktioner om at tjekke temperatur. Det kunne slet ikke lade 
sig gøre at tjekke temperaturen for chaufføren, med mindre der var generator 
på containeren.

Søren Arnold Hansen har forklaret bl.a., at han er indehaver af SAH Transport. 
SAH er en enkeltmandsvirksomhed, der ejer 5 biler. I 2019 havde SAH 6 biler.

SAH udførte kørselsopgaver for Dania, idet Dania havde chartret bilen. SAH 
havde en samarbejdsaftale med Dania. Dania havde overtaget bilen og stod for 
den daglige drift. Dania havde den daglige kontakt med chaufførerne. 

Han ringede kun til chaufførerne for hyggens skyld efter fyraften for at høre, 
hvordan dagen var gået. 
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Han havde intet drifts- eller kørselsmæssigt at gøre med chaufførerne. Han fik 
kun en afregning en gang om måneden fra Dania. Han kunne heller ikke be-
stemme over hvilke opgaver, som hans chauffører skulle udføre for Dania.

Ved uregelmæssigheder og forsinkelser ringede chaufføren selv til Dania. Han 
havde intet at gøre med Dania i den forbindelse.

En stor del af SAH’s transporter foregår i zoner, hvor der er fast zonepris. Hans 
afregninger plejer at se ud som den, der er fremlagt i sagen. Her kan man se, 
hvad han fik for kørslen den 14. juni 2019. Der var tale om en envejstur. Han 
kunne ikke forhandle om prisen med Dania. Prisen var lagt fast på forhånd.

Danias disponering over hans biler skete via en tablet, som SAH havde købt af 
Dania, da de påbegyndte deres samarbejde. Dania kommunikerede med chauf-
føren via noget software på denne tablet.

SAH har aldrig fået instruktioner eller aftalt med Dania, at der skal foretages en 
temperaturkontrol eller temperaturindstilling, når de hentede en tom container 
på terminalen - heller ikke mundtligt. Det, der var aftalt i forholdet mellem 
SAH og Dania, fremgår af samarbejdsaftalen. Hans chauffør Brian Laursen har 
heller aldrig nævnt det.

Han er ikke i stand til at betjene en kølecontainer rent teknisk. Han har aldrig 
kørt med containere.

Han har aldrig set dokumentet fra Dania vedrørende trailerbytte ved Arla. Han 
har aldrig fået det udleveret eller tilsendt. Dokumentet er også dateret, før SAH 
indledte et samarbejde med Dania.

Han har haft omkostninger ved at give møde til hovedforhandlingen, eftersom 
han er selvstændig vognmand. Brian Laursens bil holder stille i to døgn, og han 
mister derfor ca. 4.500 kr. + moms i omsætning per dag.

Brian Laursen har forklaret bl.a., at han er ansat som chauffør hos SAH Trans-
port. Han har været ansat hos SAH siden 2018.

Det er ikke SAH, der disponerer over ham og anviser ham arbejde. Det er spe-
ditionsfirmaet, der instruerer ham. SAH stiller kun bilen til rådighed. Der går 
ingen ordrer gennem SAH, og der er ingen daglig kontakt. 

Da han kørte for Dania, havde han en iPad, som ordrerne kom ind på. Nu fore-
går det over telefonen.
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Hvis der opstår noget uventet, så ringer han til det pågældende speditionsfir-
ma. Det er kun, hvis der er noget galt med lastbilen, at han ringer til Søren Han-
sen.

Han kørte for Dania i knap to år. Han kørte nok 3 containere om dagen i gen-
nemsnit. Det svarer nok til omkring 1.000 containere. Heraf har ca. 300 været 
såkaldte reefer-containere.

Da han kørte for Dania, fungerede udleveringen af containere således, at han fik 
et udleveringsnummer på sin iPad, når han skulle hente en container. Via den-
ne iPad havde han direkte kontakt til APM Terminals. Han fik anvist et ”grid”, 
som han kørte hen til, og så blev der løftet en container op på chassiset. Han 
måtte i den forbindelse ikke stå ud af bilen. 

Bagefter kørte han hen til låsepladsen, hvor han steg ud for at udføre et visuelt 
tjek for at sikre sig, at containeren var intakt og ren. Han havde intet med tem-
peraturindstillingen at gøre. Han kunne heller ikke se, hvad temperaturen var 
indstillet til. Dette krævede ekstern strøm. Hvis han havde kørt med en contai-
ner med generator, ville han have kunnet se temperaturen.

Den fremlagte køreseddel svarer til, hvordan den så ud på hans iPad. Han ind-
tastede containernummeret, når han havde fået containeren udleveret. Contai-
nernummeret står på containeren.

Han er aldrig blevet instrueret i at tjekke temperatur af hverken SAH eller Da-
nia. Det er der heller ingen af hans kollegaer, der er blevet. Temperaturen bliver 
enten indstillet på forhånd på havnen eller ude ved kunden.

Det kan godt forekomme, at temperaturen skal være indstillet på forhånd. Så vil 
det stå under i bunden af køresedlen og i beskeden fra APM Terminals. Hvis 
temperaturen skal være indstillet på forhånd, skal han have fat i en ”runner” på 
terminalen, som sætter strøm til containeren. Containeren skal ikke løftes af 
chassiset i den forbindelse. Han må heller ikke forlade bilen, mens temperatu-
ren indstilles, så han kan ikke gå ud af bilen og overvære, hvordan de indstiller 
temperaturen.

Hos Arla i Vejle stiller han hele chassiset med traileren, og så kører han væk i en 
anden bil.

Parternes synspunkter

Sag BS-23642/2020-SHR:
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Codan Forsikring A/S har i det væsentligste procederet i overensstemmelse 
med påstandsdokumentet af 11. oktober 2021, hvoraf bl.a. fremgår:

”… 2. ANBRINGENDER

27. Til støtte for Codans påstande gør Codan følgende gældende:

2.1 MSC Denmark er ansvarlig for skaden på godset

28. Som anført ovenfor, var temperaturen på den tomme container 
indstillet til -20° C, da den blev afleveret på Arlas terminal i Vejle 
med henblik på læsning. Dette var en klar fejl, idet temperaturen 
skulle have været indstillet til +3° C. Skaden på godset skyldes den-
ne fejl, og det gøres gældende, at MSC Denmark er ansvarlig herfor.

29. Arla og MSC Denmark har aftalt, at temperaturen skal være indstil-
let på forhånd på alle reefer-containere, som skal til Arlas terminal i 
Vejle (dvs. inden udlevering). Dette beror ikke - som MSC Denmark 
har anført i svarskriftet - på en aftale mellem Arla og Dania Con-
nect. Dania Connect har påtaget sig at kontrollere, at temperaturen er 
indstillet korrekt, når de henter containerne. Det er MSC Denmark, 
som har påtaget sig at sørge for, at temperaturen er indstillet kor-
rekt, inden Dania Connect henter containerne.

30. Kravet om indstilling af temperaturen inden udlevering skyldes, at 
containerne kan risikere at blive sat til strøm i en periode på termi-
nalen i Vejle (sådan som det netop skete i denne sag). Temperaturen 
er derfor nødt til at være indstillet på forhånd. Arlas folk på termi-
nalen har ikke nødvendigvis den fornødne ekspertise til selv at 
kunne ændre temperaturindstillingen.

31. MSC Denmark har bekræftet aftalen om temperaturindstilling ved 
den som bilag 7 fremlagte e-mail af 30. august 2016 (ekstraktens si-
de 79, gengivet ovenfor under pkt. 18). I denne e-mail bekræftede 
MSC Denmark, at de fremover ville være i stand til at indstille tem-
peraturen på alle reefer-containere, som skulle til Arlas terminal i 
Vejle, allerede ved udlevering (dvs. ved afhentning af de tomme 
containere på containerterminalen i Århus).

32. Aftalen om temperaturindstilling bekræftes også ved den SOP 
(Standard Operating Procedure), som Dania Connect havde udar-
bejdet (ekstraktens side 140, gengivet ovenfor under pkt. 20). Det 
fremgår udtrykkeligt (og med understregning og fed skrift) i denne 
SOP, at containerne skal temperatursættes på og af terminalen, og 
at Dania skal kontrollere, at temperaturen er indstillet i overens-
stemmelse med booking/køreseddel, inden de forlader terminalen.
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33. Aftalen om temperaturindstilling er også bekræftet ved parternes e-
mail korrespondance i april 2018 (ekstraktens side 92). Årsagen til 
denne korrespondance var netop, at Arla havde oplevet, at der var 
problemer med forkert temperaturindstilling på nogle af de contai-
nere, som ankom til Vejle med henblik på læsning.

34. Det fremgår tydeligt af den mail, som MSC Denmark sendte til Arla 
den 17. april 2018 (ekstraktens side 92), at MSC Denmark var klar 
over, at temperaturen på containerne skulle indstilles allerede ved 
udlevering, og at det var MSC Denmarks ansvar at instruere con-
tainerterminalen (APMT) herom. MSC Denmark bekræftede ud-
trykkeligt, at hvis man på terminalen i Vejle oplevede, at tempera-
turen ikke var indstillet, så var det fordi, MSC Denmark eller con-
tainerterminalen (APMT) havde begået en fejl.

35. På baggrund af ovenstående kan der ikke være nogen tvivl om, at 
MSC Denmark er ansvarlig for, at temperaturen på containerne i 
nærværende sag var indstillet til -20° C i stedet for de aftalte +3° C. 
MSC Denmark er ansvarlig, uanset om fejlen er begået af dem selv 
eller containerterminalen.

36. Der henvises også til bilag Adc. IA (ekstraktens side 125), som er 
den bookingbekræftelse, som Dania Connect sendte til MSC Den-
mark for landevejstransporten, hvoraf det netop fremgår, at den 
tomme container skulle transporteres ved +3° C: "40' Empty 496RE-
EF TEMP: 03C"

37. Der var ingen grund til, at Dania Connect skulle skrive, at den 
tomme container skulle transporteres ved +3° C (eller overhovedet 
nævne noget om temperaturindstillingen for den sags skyld), hvis 
det var aftalt, at temperaturen først skulle indstilles ved indlevering 
af den fyldte container på containerterminalen i Århus, sådan som 
MSC Denmark gør gældende i sine processkrifter.

38. Dette strider også mod ordlyden i den e-mail, som MSC Denmark 
sendte til Arla den 17. april 2018 (ekstraktens side 92), hvori MSC 
Denmark selv skrev, at "hvis man i Vejle oplever, at temperatur ikke er 
indstillet" (min understregning).

39. Der henvises også til Dania Connects adcitationsduplik I, hvoraf det 
fremgår, at Dania Connect mener, at MSC Denmark og/eller MSC 
Mediterranean var forpligtet til at sørge for at indstille temperatu-
ren allerede ved udlevering af containeren fra APMT.

40. Det bestrides, at det har nogen relevans for sagen, at Arla på de som 
bilag C (ekstraktens side 95) og bilag D (ekstraktens side 111) frem-
lagte forsendelser havde bestilt "precool + genset". "Precool + gen-
set" betyder, at containeren på forhånd skal være nedkølet, når den 
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ankommer til oplagringsstedet, og at containeren skal være udsty-
ret med egen strømforsyning. På de to forsendelser, som sagsøgte 
har fremlagt som bilag C og D, blev der bestilt "precool + genset", 
fordi der var tale om særlige oste, som krævede konstant nedkøling.

41. Det var ikke nødvendigt med "precool + genset" i nærværende sag. 
Derimod var det nødvendigt, at temperaturen var indstillet på for-
hånd, hvilket er noget andet.

2.2 MSC Denmark har ikke handlet som agent/fuldmægtig for MSC 
Mediterranean

42.  MSC Denmark gør gældende, at de kun har handlet som agent for 
MSC Mediterranean i denne sag og ikke har et selvstændigt ansvar 
for skaden. Det bestrides.

43. Det er muligt, at MSC Denmark handler som agent/fuldmægtig for 
MSC Mediterranean i andre sammenhænge, men det bestrides, at 
de gjorde det i denne sag. MSC Denmark er selv ansvarlig som kon-
traktpart overfor Arla.

44. Der henvises til den rammeaftale, som Arla og MSC Denmark har 
indgået (bilag 2, ekstraktens side 80).

45. Rammeaftalen er indgået med MSC Denmark i eget navn. Det 
fremgår ikke, at aftalen er indgået med MSC Denmark som 
agent/fuldmægtig for MSC Mediterranean, eller at MSC Denmark 
handler som agent/fuldmægtig for MSC Mediterranean i relation til 
de ydelser, som aftalen vedrører. MSC Mediterranean er slet ikke 
nævnt i aftalen.

46. Som det fremgår af uddragene gengivet ovenfor under pkt. 14, 
fremgår det tværtimod af rammeaftalen; 
- at MSC Denmark (som sagt er de benævnt "CA" i rammeaftalen) 
påtager sig ansvaret for de ydelser, som aftalen omhandler, uanset 
om ydelserne udføres af MSC Denmark eller dets repræsentanter el-
ler tredjeparter (klausul 9.1);
- at MSC Denmark er ansvarlig for tab og skader, som Arla måtte 
lide som følge af MSC Denmarks handlinger og undladelser ved 
opfyldelsen af sine forpligtelser (klausul 9.2); og
- at NSAB 2015 finder anvendelse, hvis MSC Denmark handler som 
speditør (forwarding agent) (klausul 9.3), og at MSC Denmark ikke 
kan påberåbe sig afvigende standardbetingelser, inkl. henvisninger 
til udenlandsk ret (klausul 9.3).

47. På baggrund af ovenstående kan der ikke være nogen tvivl om, at 
MSC Denmark selv er kontraktpart og selv er ansvarlig for de 
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transport- og speditørydelser, som rammeaftalen omfatter, herun-
der ydelserne i nærværende sag.

48. MSC Denmark har til støtte for, at de kun har handlet som 
agent/fuldmægtig, henvist til en e-mail sendt den 12. juni 2019 (ek-
straktens side 122) i forbindelse med booking af transporten, hvor 
følgende standardtekst fremgår med småt nederst i autosignaturen:

"MSC Denmark A/S act as agents to Mediterranean Shipping Company 
S.A. for all services within the scope of the relevant MSC bill of lading. 
Services provided outside the scope of the bill of lading are performed as 
agent to the shipper/consignee. Those services outside the MSC bill of 
lading are transacted under the General Conditions of the Nordic Asso-
ciation of Freight Forwarders (NSAB2000). Terms and conditions can be 
shared upon request."

49. Det bestrides, at denne generelle autosignatur/standardtekst i MSC 
Denmarks e-mails har nogen relevans for sagen. Som sagt bestrides 
det ikke, at MSC Denmark handler som agent/fuldmægtig for MSC 
Mediterranean i andre sammenhænge, men det bestrides, at de 
gjorde det i denne sag.

2.3 MSC Mediterraneans konnossementsbetingelser finder ikke an-
vendelse og MSC Denmark kan ikke påberåbe sig disse betingel-
ser

50. MSC Denmark har gjort gældende, at MSC Mediterraneans konnos-
sementsbetingelser (Bill of Ladingbetingelser) finder anvendelse, og 
at MSC Denmark kan påberåbe sig disse betingelser. Dette bestri-
des.

51. For det første står der udtrykkeligt i rammeaftalens pkt. 9.3, at 
NSAB 2015 finder anvendelse, når MSC Denmark handler som 
speditør (forwarding agent), og at MSC Denmark ikke kan påberå-
be sig afvigende betingelser, herunder henvisninger til udenlandsk 
ret. Det gøres gældende, at MSC Denmark netop har handlet som 
speditør i denne sag.

52. Det følger af NSAB 2015, at speditøren er ansvarlig som kontrakt-
part for bortkomst, forringelse eller skade på godset, som indtræffer 
fra det tidspunkt, hvor godset overtages og indtil godset afleveres, 
jf. § 15, og at speditøren også er ansvarlig for medkontrahenter, som 
han har antaget til udførelse af opgaven, jf. § 3B. Det følger også af 
NSAB 2015, at forældelsesfristen er 1 år, jf. § 28.

53. For det andet var der slet ikke udstedt konnossement, da skaden 
skete, og der blev heller ikke senere udstedt konnossement. Der vil-
le først blive udstedt konnossement, når containeren var kommet 
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ombord på skibet, hvilket ikke skete, eftersom skaden blev opdaget 
forinden. Det bestrides, at MSC Mediterraneans konnossementsbe-
tingelser kan finde anvendelse, før selve konnossementet er ud-
stedt.

54. Det forhold, at der var indsat et link til MSC Mediterraneans gene-
relle konnossementsbetingelser med småt på side 2 i bookingbe-
kræftelsen (bilag 3, ekstraktens side 116), ændrer ikke herpå, og 
byrdefulde betingelser som en forkortelse af forældelsesfristen til 9 
måneder og værneting i England, selvom hverken Arla, MSC Den-
mark eller MSC Mediterranean har hjemsted i England, kan under 
alle omstændigheder ikke vedtages på denne måde.

55. For det tredje kan konnossementsbetingelserne slet ikke påberåbes 
af MSC Denmark, som ikke var agent/fuldmægtig for MSC Medi-
terranean, men derimod selvstændig kontraktpart, som havde ind-
gået aftale med Arla om transporten og viderekontraheret den til 
MSC Mediterranean. Der henvises til ordlyden i konnossementsbe-
tingelsernes pkt. 4.2.

56. For det fjerde skyldes skaden et forhold, som falder helt udenfor 
konnossementet. Skaden skyldes, at temperaturen ikke var blevet 
indstillet korrekt, inden udleveringen af den tomme container fra 
containerterminalen i Århus, dvs. inden transportens påbegyndelse.

57. MSC Denmark havde påtaget sig at instruere containerterminalen 
om at indstille temperaturen inden udleveringen. Dette er en spe-
ditøropgave, som ikke har noget at gøre med rederiets konnosse-
ment. Konnossementet er et transportdokument, dvs. et dokument, 
som udstedes som bevis for transportaftalen med rederiet. Det fin-
der ikke anvendelse på de ydelser, som speditøren i øvrigt har på-
taget sig overfor kunden.

58. Det bestrides, at det fremgår af rammeaftalen, at den "viger for rede-
riets Bill of Lading terms & conditions (B/L-betingelser), jf. pkt. 9.2.1", 
sådan som de sagsøgte gør gældende i duplikken på side 4. Ram-
meaftalens klausul 9.2.1 har følgende ordlyd:

"Shipment of goods under a Bill of Lading, to which CA is a party, shall be 
subject to and governed by CA’s applicable Bill of Lading terms and condi-
tions and this General Agreement. In the event of a conflict between the 
terms and conditions of the said Bill of Lading and this General Agree-
ment, the former shall prevail." (mine understregninger)

59. Det fremgår af klausul 9.2.1, at transport af gods under et konnos-
sement, som MSC Denmark er part i (MSC Denmark er benævnt 
"CA" i rammeaftalen), er undergivet MSC Denmarks konnosse-
mentsbetingelser. Dette er ikke relevant i nærværende sag, allerede 
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fordi der ikke er udstedt et konnossement, som MSC Denmark er 
part i. Klausulen kan heller ikke bruges til at påberåbe sig MSC 
Mediterraneans konnossementsbetingelser, eftersom klausulen ud-
trykkeligt henviser til MSC Denmarks konnossementsbetingelser.

60. I øvrigt gentages, at det fremgår udtrykkeligt af rammeaftalens pkt. 
9.3, at NSAB 2015 finder anvendelse, når MSC Denmark handler 
som speditør (forwarding agent), og at MSC Denmark ikke kan på-
beråbe sig afvigende betingelser, herunder henvisninger til uden-
landsk ret.

2.4 Der er værneting i Danmark, og kravet er ikke forældet

61. MSC Denmark kan efter retsplejelovens almindelige regler sagsøges 
ved sit hovedforretningssted, som er i Danmark. Parternes ramme-
aftale (bilag 2, ekstraktens side 80) indeholder endvidere en værne-
tingsklausul, hvorefter enhver tvist mellem parterne skal afgøres 
ved Sø- og Handelsretten.

62. MSC Mediterranean kan sagsøges i Danmark i henhold til reglerne 
om adcitationsværneting, jf. Luganokonventionens artikel 6, nr. 1.

63. Hvis retten mod forventning måtte komme frem til, at MSC Medi-
terraneans konnossementsbetingelser finder anvendelse og kan på-
beråbes af MSC Denmark, gøres det gældende, at MSC Denmark 
ikke kan påberåbe sig vilkår i konnossementet, som strider mod de 
præceptive bestemmelser i sølovens kap. 13 om stykgodstransport 
og kap. 19 om forældelse, herunder forældelsesfristen på 9 måneder 
i konnossementsbetingelsernes pkt. 10.2.

64. Sølovens kap. 13 og 19 finder anvendelse, eftersom der er værneting 
i Danmark. Der er værneting i Danmark, dels efter rammeaftalens 
pkt. 10.1 (ekstraktens side 88), dels i henhold til sølovens § 310, stk. 
1, nr. 3, hvorefter en sagsøger uanset anden aftale ved stykgod-
stransport har ret til at rejse sag ved domstol, hvor det aftalte leve-
ringssted efter transportaftalen ligger (i denne sag Danmark). Det 
forhold, at skaden skete i forbindelse med en fortransport inden 
selve søtransporten ændrer ikke herpå, jf. UfR 2007.1123S.

65. Værnetingsbestemmelsen i konnossementsbetingelserne, som hen-
viser til High Court of London, finder ikke anvendelse, eftersom 
der er tale om en aftale indgået mellem to danske selskaber om 
transport af gods fra Danmark, og alle de faktiske omstændigheder, 
der ligger til grund for tvisten, har fundet sted i Danmark (aftalen 
blev indgået mellem danske selskaber, leveringsstedet var i Dan-
mark, og skaden skete i Danmark). Under sådanne omstændighe-
der er der ikke tale om et internationalt retsforhold. Værnetingsbe-
stemmelsen nyder derfor ikke forrang i medfør af reglerne i sø-
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lovens § 310, stk. 5 og Domsforordningens art. 25 om værnetingsaf-
taler frem for de præceptive værnetingsregler i sølovens § 310, stk. 
1, nr. 1-4. Der henvises til Højesterets dom afsagt den 9. september 
2021 i sag BS-30435/2020-HJR.

66. Eftersom der er værneting i Danmark og leveringsstedet var i 
Danmark, kan MSC Denmark ikke påberåbe sig bestemmelser i 
konnossementet, som afviger fra reglerne i sølovens kap. 13 om 
stykgodstransport og kap. 19 om forældelse, jf. sølovens § 252, stk. 
2, nr. 1, jf. § 254, stk. 1.

67. MSC Denmark kan dermed heller ikke påberåbe sig bestemmelsen i 
konnossementsbetingelserne om 9 måneders forældelse, eftersom 
det følger af sølovens kap. 19, at forældelsesfristen er 1 år, jf. sø-
lovens § 501, stk. 1, nr. 6.

2.5 Ansvaret for MSC Mediterranean

68. Det gøres principalt gældende, at MSC Denmark er ansvarlig for 
skaden, eftersom skaden skyldes, at containerens temperatur ikke 
var indstillet korrekt, hvilket MSC Denmark havde påtaget sig at 
sørge for. Det bestrides, at MSC Denmark har handlet som 
agent/fuldmægtig for MSC Mediterranean og dermed ikke har et 
selvstændigt ansvar for skaden. Der henvises til det anførte oven-
for. 

69. Kravet opretholdes overfor MSC Mediterranean for det tilfælde, at 
retten mod forventning måtte komme frem til, at MSC Denmark har 
handlet som agent/fuldmægtig for MSC Mediterranean, således at 
det ikke er MSC Denmark, men derimod MSC Mediterranean, som 
er ansvarlig.

70. Det gøres gældende, at hvis MSC Denmark har handlet som 
agent/fuldmægtig for MSC Mediterranean, så er MSC Mediterrane-
an ansvarlig for skaden med samme begrundelse som anført oven-
for.

2.6 ARLA har ikke begået fejl eller forsømmelse, som kan føre til 
nedsættelse / bortfald af erstatningen

71. Det bestrides, at skaden skyldes Arlas forhold (fejl og forsømmelse), 
og at de sagsøgte derfor er uden ansvar.

72. Som anført ovenfor, havde MSC Denmark påtaget sig at sørge for, 
at temperaturen på containeren allerede var indstillet til +3° C på 
terminalen.
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73. Kravet om indstilling af temperaturen inden udlevering skyldes 
som sagt, at containerne kan risikere at blive sat til strøm i en perio-
de på terminalen i Vejle (sådan som det netop skete i denne sag). 
Temperaturen er derfor nødt til at være indstillet på forhånd. Arlas 
folk på terminalen har ikke nødvendigvis den fornødne ekspertise 
til selv at kunne ændre temperaturindstillingen.

74. Det er MSC Denmark, som er den professionelle part i forhold til 
indstilling af temperaturen, eftersom de har ekspertisen og erfarin-
gen hermed. Det var også derfor, at Arla havde bedt MSC Denmark 
om at sørge for dette.

75. MSC Denmark kan ikke tørre ansvaret for skaden af sig ved at på-
stå, at Arla burde have opdaget fejlen, da containeren blev sat til 
strøm i Vejle. Det var netop for at undgå den situation, som opstod i 
denne sag, at Arla havde bedt MSC Denmark om at sørge for, at 
temperaturen var indstillet på forhånd. Det vidste MSC Denmark.

76. Det gøres gældende, at det er en skærpende omstændighed, at Arla 
i april 2018 (ca. 1 år inden skaden) havde gjort MSC Denmark op-
mærksom på, at der var problemer med forkert temperaturindstil-
ling på nogle af de containere, som ankom til Vejle med henblik på 
læsning, og at dette kunne føre til skader (jf. bilag 8, ekstraktens si-
de 92-93). Som også anført ovenfor, bekræftede MSC Denmark i den 
forbindelse, at de var klar over, at temperaturen på containerne 
skulle indstilles allerede ved udlevering, at det var MSC Denmarks 
ansvar at instruere containerterminalen (APMT) herom, og at hvis 
man på terminalen i Vejle oplevede, at temperaturen ikke var 
indstillet, så var det, fordi MSC Denmark eller containerterminalen 
(APMT) havde begået en fejl. …”

MSC Denmark A/S og MSC Mediterranean Shipping Company SA har i det 
væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 11. 
oktober 2021, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”… ANBRINGENDER 

Til støtte for afvisningspåstanden gøres det gældende:

at der i den fremsendte booking-bekræftelse (bilag 3, E s. 116) henvi-
ses til rederiets konnossementsvilkår (bilag B, E s. 163) hvorfor 
konnossementsvilkårene er vedtaget og en del transportaftalen

at det er uden betydning at der for den pågældende forsendelse end-
nu ikke var udstedt konnossement når der i booking-bekræftelsen 
tydeligt er henvist til rederiets Bill of Lading terms and conditions 
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(konnossementsvilkårene) og at disse er gældende allerede fra ud-
stedelsen af booking confirmation (E s. 116)

at vedtagelse ved henvisning er sædvanlig og anerkendt i branchen 
især mellem erhvervsdrivende, hvorfor konnossementsvilkårene er 
aftalt og finder anvendelse

at udlevering af kølecontainere med eller uden temperaturindstilling 
er en naturlig del af transportydelsen eller i hvert fald accessorisk til 
at stille containere til rådighed for kunder som Arla Foods

at det derfor bestrides, at udlevering af kølecontainere med eller uden 
temperaturindstilling falder uden for konnossementsvilkårenes an-
vendelsesområde

at da sagsøger også har inddraget rederiet i Schweiz i retssagen og der 
foreligger en international søtransport, er der tale om et internatio-
nalt retsforhold og værnetingsklausulen i konnossementsvilkårenes 
pkt. 10.3 (E. s. 171) har således forrang efter sølovens § 310, stk. 5 at 
der ifølge sølovens § 310, stk. 5 er indgået en gyldig værnetingsafta-
le om værneting ved High Court of London

at Lugano-konventionen art. 6(1) ikke finder anvendelse, hvor der er 
indgået en gyldig aftale om værneting, jf. Luganokonventionens art. 
23(1)

at konnossementsvilkårene tillige gælder for forholdet mellem Arla 
Foods og MSC Denmarks, jf. konnossementsvilkårenes pkt. 4.2 (E s. 
166)

at er således ikke er værneting i Danmark for det af sagsøger rejste 
krav, hvorfor sagen skal afvises 

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende:

at retssag om krav for skade på godsskal anlægges inden 9 måneder 
fra den planlagte leveringsdato, jf. konnossementsvilkårenes pkt. 
10.2 (E s. 171)

at den planlagte leveringsdato var den 17. juli 2019, hvorfor nærvæ-
rende retssag skulle være anlagt senest den 17. april 2020

at sagsøgers krav derfor er forældet

at det savner grundlag og dokumentation, at det generelt eller for den 
specifikke forsendelse skulle være aftalt med de sagsøgte, at kø-
lecontainerens temperatur skulle være indstillet ved udlevering fra 
APMT terminalen i Aarhus
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at Arla Foods hverken bestilte eller har betalt for, at APMT skulle 
indstille kølecontainerens temperatur ved udlevering fra terminalen

at det bestrides, at det var en fejl fra de sagsøgte eller fra terminalens 
side, at containerens temperatur ikke blev indstillet til +3 C in-
den/ved udleveringen fra terminalen, når sådan indstilling ikke var 
aftalt med de sagsøgte

at det bestrides, at e-mailen fra 17. april 2018 (bilag 8, E s. 92) kan ta-
ges til indtægt for, at MSC Denmark anerkender, at det var de 
sagsøgte eller terminalens opgave og ansvar, at temperaturindstil-
ling /”temp set” skete allerede ved udlevering af containeren fra 
terminalen

at det bestrides at det af køresedlen fra Dania Connect (E s. 125) kan 
udledes, at temperaturindstilling skulle ske ved udlevering af con-
taineren fra terminalen, da indholdet i køresedlen er det samme 
som for forsendelser hvor der ikke er aftalt ”precooling + genset 
/temp set” (E s. 110)

at Arla Foods og Dania Connect indbyrdes har indgået en aftale om 
temperaturindstilling af containeren til +3° C ved afhentning på 
terminalen, jf. bilag 4, underbilag 4 (E s. 140)

at de sagsøgte hverken har været part i eller bekendt med den ind-
byrdes aftale mellem Arla Foods og Dania Connect, og som ikke 
udgør en del af transportaftalen mellem Arla Foods og de sagsøgte,

at de sagsøgte ikke bærer ansvaret for eventuelle fejl og forsømmelser 
hos Dania Connects undertransportør under en for de sagsøgte 
uvedkommende aftale,

at lagerpersonalet i Vejle forestod læsningen af godset i containeren 
på deres område, og herefter strøm til containeren uden at have sik-
ret sig, at containerens temperaturindstilling var korrekt,

at lagerpersonalet var nærmest til at sikre sig, at containerens tempe-
ratur var indstillet korrekt, idet chaufføren ikke var til stede, og idet 
personalet vidste at containeren først ville blive afhentet 3 dage se-
nere (om mandagen), og

at beskadigelsen af godset derfor skyldes afsenders forhold (fejl og 
forsømmelse), hvorfor de sagsøgte også af denne grund er uden an-
svar og skal frifindes.

Ad MSC Denmark A/S
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Til støtte for frifindelsespåstanden gør MSC Denmark yderligere gældende:

at MSC Denmark handler som agent for rederiet, der skulle stå for ud-
førelsen af søtransporten,

at MSC Denmark ikke har påtaget sig transporten over for Arla Foods, 
men stedse har handlet på vegne af rederiet som agent/fuldmægtig,

at Arla Foods var fuldt ud oplyst om dette ved aftaleindgåelsen, og så-
ledes har accepteret MSC Denmark rolle som agent/fuldmægtig,

at det er sædvanligt og velkendt i branchen, at aftaler om søtransport 
(af containere) indgås med (udenlandske) rederier gennem en lokal 
agent, ligesom det er velkendt, at en linjeagent som MSC Denmark 
handler på vegne af rederiet, og ikke selv er part i transportaftalen,

at den indgåede rammeaftale (bilag 2) ikke ændrer på dette uanset, at 
MSC Denmark er aftalepart, da hensigten med aftalen ikke har væ-
ret at ændre det ansvar der følger af konnossementsvilkårene,

at konnossementsvilkårene ligeledes gælder for forholdet mellem 
MSC Denmark og Arla Foods, jf. konnossementsvilkårenes pkt. 4.2 
(E s. 166),

at MSC Denmark således kan påberåbe sig de samme indsigelser som 
rederiet kan,

at Arla Foods har forpligtet sig til ikke at rejse krav mod bl.a. rederiets 
linjeagent i henhold til konnossementsvilkårenes pkt. 4.2 og sagsø-
ger er derfor afskåret fra at rejse krav mod MSC Denmark,

at eventuel instruks til terminalen om ”temp set” ved udlevering ikke 
er at anse som en selvstændig speditøropgave uden sammenhæng 
med transport af containeren,

at det bestrides, at MSC Denmark har handlet som speditør og at op-
draget er omfattet af NSAB 2015, hvorfor NSB 2015 ikke er relevant 
i forhold til MSC Denmark,

at der ikke foreligger en aftale om transport indgået mellem MSC 
Denmark og Arla Foods, ligesom godset ikke har været i varetægt 
hos MSC Denmark varetægt, hvorfor MSC Denmark ikke kan ifalde 
erstatningsansvar for transportskade på godset samt

at MSC Denmark også af disse grunde må frifindes for det rejste krav. 

…”
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Sag BS-24100/2020-SHR:

MSC Denmark A/S og MSC Mediterranean Shipping Company SA har i det 
væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 11. 
oktober 2021, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”… ANBRINGENDER

Det gøres til støtte for den nedlagte påstand gældende,

at det i adciteredes replik (E s. 35) er anerkendt, at ”I forholdet mellem 
MSC Danmark og Arla foods, var MSC Danmark ikke forpligtet til 
at indstille containeren til en bestemt temperatur i forbindelse med 
afhentning af containeren”,

at det bestrides at det af adciteredes køreseddel (E s. 125) kan udledes, 
at temperaturindstilling skulle foretages af APMT ved udlevering af 
containeren fra terminalen, 

at der indbyrdes og separat mellem Arla Foods og adciterede var af-
talt, at adciterede skulle kontrollere containerens temperaturindstil-
ling ved afhentning af containeren på terminalen i Aarhus,

at adcitanterne hverken er part i eller bekendt med denne aftale,

at adciterede har forsømt sin forpligtelse over for Arla Foods fordi 
adciteredes undertransportør eller dennes chauffør undlod at kon-
trollere temperaturindstillingen ved eller efter afhentning af contai-
neren hos APMT,

at chaufføren ville have opdaget den forkerte indstilling (og afværget 
beskadigelse af godset ved at indstille ”set point” temperaturen til 
+3C), hvis chaufføren havde kontrolleret temperaturindstillingen i 
containerens display, at det er denne forsømmelse, for hvilken adci-
terede er ansvarlig, der er årsag til skaderne (og ikke evt. manglen-
de indstilling af temperaturen hos APMT), 

at adcitanterne intet har haft med udførelse af vejtransporten, kontrol 
af temperaturindstillingen eller hændelsesforløbet i Vejle at gøre, 
hvorfor ansvar herfor alene påhviler adciterede,

at uanset, at adciterede ikke i forhold til adcitanterne havde forpligtet 
sig til at indstille eller kontrollere kølecontainerens tempera-
turindstilling, er adciterede erstatningsansvarlig i forhold til adci-
tanterne, hvis adcitanterne ifalder et ansvar i forhold til sagsøger for 
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fejl og forsømmelser hos adciterede eller dennes undertransportør, 
herunder forsømmelse af forpligtelser aftalt med sagsøger, 

at adcitanten således også er erstatningsansvarlig i forhold til adcitan-
terne for manglende efterlevelse/opfyldelse af forpligtelser aftalt 
med andre end adcitanterne, hvis dette påfører adcitanterne et an-
svar/tab.

at adciterede derfor skal friholde adcitanterne for ethvert beløb, inklu-
sive renter og sagsomkostninger, som adcitanterne måtte blive på-
lagt at betale til Codan Forsikring A/S,

at det bestrides, at forældelsesfristen forhold til adciterede løber fra 
den 14. juni 2019, idet forældelsesfristen tidligst løber fra den 17. ju-
ni 2019, hvor det ved indlevering hos APMT blev konstateret, at 
godsets temperatur var forkert og godset returneret til Bislev Meje-
ri,

at  forældelsesfristen også efter NSAB 2015 § 30 løber fra den 17. juni 
2019 eller senere samt

at det derfor bestrides, at de adciteredes potentielle krav er forældet.

Adcitanterne henviser til det i sagsøgers replik anførte om, at der ikke fore-
ligger egen skyld hos Arla Foods, og som adcitanterne i al væsentlighed 
også gør gældende i forhold til adciterede. Det samme gælder sagsøgers 
indsigelser mod forældelse. …”

Dania Connect A/S har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med 
påstandsdokumentet af 11. oktober 2021, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”… ANBRINGENDER 

Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres følgende overordnet 
gældende: 

(i) Da hovedsagen mellem Codan Forsikring (”Codan”) og MSC Sel-
skaberne (sag BS- 23642/2020) skal afvises fra videre behandling ved 
Sø- og Handelsretten, jf. den af MSC Selskaberne nedlagte afvis-
ningspåstand, er der heller ikke et krav at friholde MSC Selskaberne 
for. Allerede af den grund skal Dania Connect frifindes over for den 
nedlagte friholdelsespåstand. 

(ii) Der er ikke noget erstatningsansvar for MSC Selskaberne i hoved-
sagen mellem Codan og MSC Selskaberne, hvorfor der heller ikke er 
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et krav at friholde MSC Selskaberne for. Ligeledes af den grund skal 
Dania Connect frifindes. 

(iii) For det tilfælde, at hovedsagen mellem Codan og MSC Selska-
berne ikke afvises, og der rent faktisk måtte være et erstatningsansvar 
for MSC Selskaberne i hovedsagen, er Dania Connect under alle om-
stændigheder ikke erstatningsansvarlige over for MSC Selskaberne 
for det beløb, som disse selskaber måtte blive pålagt at betale Codan i 
hovedsagen. Ligeledes af den grund skal Dania Connect frifindes 
over for den nedlagte friholdelsespåstand. 

De overordnede anbringender fremsat under pkt. (ii) og (iii) vil blive ud-
dybet i det følgende, idet det indledningsvis bemærkes, at Dania Connect 
kan tilslutte sig de anbringender og bevisligheder, som MSC påberåber sig 
til støtte for synspunktet om hovedsagens afvisning. 

Intet ansvar at friholde MSC Selskaberne for 

I relevant omfang og med de nødvendige modifikationer påberåber Dania 
Connect sig de samme anbringender og bevisligheder, som MSC Selska-
berne måtte påberåbe sig i hovedsagen med Codan til støtte for et syns-
punkt om manglende erstatningsansvar. 

Til støtte for synspunktet om, at der ikke er noget ansvar at friholde MSC 
Selskaberne for, og at der allerede af den grund skal ske frifindelse, har 
Dania Connect hertil følgende supplerende bemærkninger og anbringen-
der: 

For så vidt angår det af Codan fremsatte krav mod MSC Selskaberne gøres 
det gældende, at da Codan ved forsikringsudbetalingen til sin forsikrings-
tager, Arla, er indtrådt i Arlas retsstilling, og da Arla har udvist en meget 
betydelig grad af egen skyld i forbindelse med skadens indtræden, skal der 
under alle omstændigheder ske bortfald af en eventuel erstatning. 

Ved Sø- og Handelsrettens vurdering og afgørelse af Arlas egen skyld i 
denne sag kan følgende faktiske omstændigheder lægges til grund:

Før containeren blev afhentet af SAH Transport i Århus Havn den 14. juni 
2019, havde den været igennem en såkaldt før-afrejse-inspektion, hvor den 
blev indstillet på -20C. 

Afhentningen af containeren skete i overensstemmelse med sædvanlig 
praksis, hvorved det ikke er Dania Connect, der indstiller temperaturen på 
containeren. 

Medarbejdere fra Arla stod for lastningen af containeren i Vejle den 14. juni 
2019. I forbindelse hermed satte personalet fra Arla strøm til containeren, 
hvorefter containeren begyndte at køle. 
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Containerens temperatur blev dog af uforklarlige årsager ikke kontrolleret 
og indstillet af Arlas personale i forbindelse med lastning af godset (og til-
slutning af strøm), hvilket beklageligvis forårsagede de indtrådte frostska-
der. 

Når disse faktiske omstændigheder lægges til grund, er det efter Dania 
Connects opfattelse klart, at Arla har udvist en meget betydelig grad af 
egen skyld i forbindelse med skadens indtræden, hvorfor der skal ske bort-
fald af en eventuel erstatning. 

I forbindelse med lastningen af det temperaturfølsomme gods skulle per-
sonalet fra Arla naturligvis have sikret sig, at godset blev opbevaret ved en 
korrekt temperatur i containeren. Dette skete ikke, hvilket udelukkende 
kan bebrejdes Arlas personale. 

For det tilfælde, at en eventuel erstatning ikke skal bortfalde som følge af 
egen skyld fra Arlas side, jf. bemærkningerne ovenfor, gøres det subsidiært 
gældende, at der skal ske en væsentlig nedsættelse af en eventuel erstat-
ning. 

Dania Connect er under alle omstændigheder ikke ansvarlige over for 
MSC Selskaberne 

Til støtte for synspunktet om, at Dania Connect under alle omstændigheder 
ikke er ansvarlige over for MSC Selskaberne, og at der ligeledes af den 
grund skal ske frifindelse, har Dania Connect følgende supplerende be-
mærkninger og anbringender: 

Det gøres gældende, at det af MSC Selskaberne rejste krav mod Dania 
Connect er forældet, jf. NSAB 2000 § 30. 

Begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen for MSC Selskabernes påstå-
ede krav mod Dania Connect skal regnes fra den 14. juni 2019, idet der på 
dette tidspunkt skete levering af den tomme container, og idet Dania Con-
nects varetægtsperiode dermed blev afsluttet, jf. fx U2004.2160S. 

Da adcitationsstævningen mod Dania Connect først blev indgivet efter den 
14. juni 2020, nemlig den 16. juni 2020, er det fremsatte krav forældet. 

For det tilfælde, at Sø- og Handelsretten dog måtte nå frem til, at MSC Sel-
skabernes krav mod Dania Connect ikke er forældet, bestrides det, at Dania 
Connect er ansvarlig over for MSC Selskaberne for den indtrådte skade på 
godset.

Det fremhæves og gøres gældende, at Dania Connect i relation til MSC Sel-
skaberne ikke var forpligtet til at indstille den tomme containers temperatur 
i forbindelse med afhentning af containeren i Århus Havn. 
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Det kan i den forbindelse lægges til grund, at MSC Denmark og/eller MSC 
Mediterranean ikke har skrevet bemærkninger eller lignende i EDI-
bookingen, ligesom at MSC Selskaberne heller ikke mundtligt har instrue-
ret Dania Connect om at kontrollere temperaturindstillingen af den tomme 
container. 

Dania Connect er ikke enige i, at temperaturangivelsen i EDI-bookingen 
”03F” ikke kan tages til indtægt for, at kølecontainerens temperaturindstil-
ling skulle være +3C allerede ved udleveringen fra AMPT. 

Mellem MSC Selskaberne og Dania Connect var der således ikke indgået 
aftale om, at Dania Connect skulle kontrollere temperaturen på den tomme 
container. 

APM Terminalen (”APMT”) og/eller MSC Selskaberne havde derimod en 
forpligtelse til at indstille kølecontainerens temperatur på ”+3.0 til +3.0C” 
ved udlevering til SAH Transport den 14. juni 2019. Denne forpligtelse blev 
beklageligvis ikke iagttaget. 

Det fremhæves og gøres gældende, at MSC Selskaberne ikke kan støtte ret 
på dokumentet fremlagt som underbilag 4 til bilag 4 i hovedsagen, jf. prin-
cippet om kontrakters relativitet. 

Med henvisning til ovennævnte gøres det samlet gældende, at Dania Con-
nect ikke har handlet ansvarspådragende, og at Dania Connect derfor ej 
heller er erstatningsansvarlige over for MSC Selskaberne. Dania Connect 
skal derfor frifindes over for den nedlagte friholdelsespåstand. 

Såfremt retten skulle nå frem til, at Dania Connect er erstatningsansvarlige 
overfor MSC Danmark og/eller MSC Mediterranean, gøres det under alle 
omstændigheder gældende, at der er udvist en meget høj grad af uagtsom-
hed af MSC Danmark og/eller MSC Mediterranean samt af AMPT, som 
MSC Selskaberne hæfter for. 

Det ultimative ansvar for skadens indtræden må derfor placeres hos MSC 
Danmark og/eller MSC Mediterranean, og et eventuelt erstatningsansvar 
for Dania Connect må derfor bortfalde, subsidiært nedsættes betydeligt 
som følge af den af MSC Selskaberne udviste egen skyld. …”

Sag BS-24290/2020:

Dania Connect A/S har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med 
påstandsdokumentet af 11. oktober 2021, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”… ANBRINGENDER 
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Til støtte for den nedlagte friholdelsespåstand over for SAH Transport gø-
res det overordnet gældende, at SAH Transport som udførende transportør 
ultimativt er ansvarlig for temperaturskaden på det i sagen omhandlede 
parti ost. 

I relevant omfang og med de nødvendige modifikationer påberåber Dania 
Connect sig de samme anbringender og bevisligheder, som de øvrige par-
ter i dette sagskompleks måtte påberåbe sig til støtte for et synspunkt om 
erstatningsansvar for SAH Transport. 

Til støtte for synspunktet om, at SAH Transport er ultimativt ansvarlig for 
den indtrådte skade, og at SAH Transport derfor skal friholde Dania Con-
nect for et eventuelt erstatningsansvar, har Dania Connect følgende supple-
rende bemærkninger og anbringender: 

Det gøres gældende, at SAH Transport ved afhentningen af containeren i 
Århus Havn den 14. juni 2019 som minimum var forpligtet til at kontrolle-
re, at containeren var indstillet og/eller tempereret i overensstemmelse med 
køresedlen, som SAH Transport skulle udføre transporten i henhold til (bi-
lag Adc. I A). 

Det kan i den forbindelse lægges til grund, at det af køresedlen netop frem-
går, at containeren skulle transporteres ved 03C. 

Endvidere kan det lægges til grund, at det også fremgår af køresedlen, at 
godset, der skulle lastes ved Arla i Vejle, var mejeriprodukter. 

Det faktum, at køresedlen giver SAH Transport oplysninger om, at contai-
nerens temperatur skulle være 03C, og at containeren skulle lastes med me-
jeriprodukter, indebærer, at SAH Transport også havde en pligt til at kon-
trollere, om der var overensstemmelse mellem temperaturangivelsen som 
oplyst i køresedlen og temperaturen/temperaturindstillingen i containeren.
 
Til trods for, at en sådan overensstemmelse mellem temperaturangivelsen 
på køresedlen og temperaturen i containeren uden større besvær (og om-
kostninger) kunne have været konstateret ved en simpel aflæsning af con-
tainerens display, foretog chaufføren fra SAH Transport ikke en sådan kon-
trol. 

Chaufføren fra SAH Transport gennemførte tilsyneladende en kontrol af 
containeren – uden dog i den forbindelse at kontrollere temperaturen samt 
temperaturindstillingen for containeren. 

SAH Transports manglende temperaturkontrol af er en tilsidesættelse af 
transportaftalen, som må karakteriseres som ansvarspådragende, herunder 
også i henhold til almindelige transportretlige regler. En forudgående kon-
trol af containerens temperatur ville alt andet lige have forhindret skaden i 
nærværende sag. 
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Det bestrides, at chaufføren fra SAH Transport ikke havde mulighed for at 
se temperaturindstillingen i kølecontainerens display. Displayet har et bat-
teri, som netop gør det muligt at aktivere/ tænde displayet, uden at contai-
neren tilsluttes strøm, således at containerens ”set point” temperatur samt 
air-flow temperatur, dvs. den aktuelle temperatur inde i containeren, vises i 
displayet. Det er også muligt at indstille/ændre ”set point” temperaturen i 
displayet. 

Det bestrides endvidere, at det kræver særligt udstyr eller forudsætninger 
at aflæse temperatur-indstillingen på displayet eller indstille ”set point” 
temperaturen. 

Den pågældende chauffør fra SAH Transport har kørt med kølecontainere 
utallige gange tidligere og er – må det formodes – blevet oplært i, hvordan 
kølecontainerens display ser ud og virker. Såfremt en sådan oplæring ikke 
er sket, er det i sig selv ansvarspådragende for SAH Transport. 

For det tilfælde, at NSAB 2000 finder anvendelse i forholdet mellem Dania 
Connect og SAH Transport (hvilket bestrides, jf. nedenfor), er det under al-
le omstændigheder op til SAH Transport at bevise, at SAH Transport har 
varetaget Dania Connects interesser med omhu, jf. NSAB 2000 § 5. Denne 
bevisbyrde er ikke løftet. 

Det kan efter Dania Connects opfattelse ikke være udtryk for omhyggelig-
hed/omhu, når SAH Transport – ubestridt – undlader at aflæse temperatu-
ren på den modtagne container. Såfremt dette var sket, kunne man uden 
videre have sikret overensstemmelse mellem temperaturen angivet i køre-
sedlen og temperaturen i containeren (som kan aflæses af containerens dis-
play). 

På baggrund af ovenstående gøres det samlet gældende, at SAH Transport 
er ultimativt erstatningsansvarlig for skadens indtræden, og at SAH Trans-
port derfor også skal friholde Dania Connect for et eventuelt erstatnings-
ansvar. 

Afslutningsvis bestrides det som nævnt ovenfor, at NSAB finder anvendel-
se i den konkrete sag. 

Forældelseslovens regler finder anvendelse i relation til det af Dania Con-
nect fremsatte krav. I henhold til forældelseslovens regler, herunder navn-
lig forældelseslovens § 12, stk. 2, er kravet mod SAH Transport under alle 
omstændigheder ikke forældet. …”
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SAH Transport v/Søren Arnold Hansen har frafaldet anbringendet om foræl-
delse, men har herudover i det væsentligste procederet i overensstemmelse 
med påstandsdokumentet af 11. oktober 2021, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”… Samarbejdsaftalen mellem SAH Transport og Dania Connect er en 
trucking-aftale, hvorefter SAH Transport alene har påtaget sig at stille 
transportkapacitet i form af en sættevognstrækker til rådighed for Adcitan-
ten, Dania Connect A/S (”Dania Connect”), sådan at Dania Connect selv 
disponerer over dette transportmateriel ved direkte instruktioner til den 
ansatte chauffør. SAH Transport er således efter aftalen ikke fragtfører i 
forhold til sagsøger, og bærer ikke et fragtføreransvar for sagsøgers udnyt-
telse af sættevognstrækkeren. Dette ansvar som fragtfører påhviler Dania 
Connect. 

Sagsøger, Dania Connect, har dertil den direkte instruktionsbeføjelse over 
sagsøgtes chauffør og bærer således principalansvaret for den pågældende. 
Det følger heraf, at sagsøgte ikke er ansvarlig over for sagsøger i denne sag. 

***

Dania Connect har anført, at SAH Transport skulle være ansvarlig for 
indstillingen af kølecontainerens temperatur til 3 C°, hvilket bestrides. 

Der er ikke fremlagt nogen dokumentation til støtte for dette anbringende. 

Dania Connect og SAH Transport har indgået en samarbejdsaftale af 21. 
maj 2017, og det fremgår ikke af denne aftale, at SAH Transport er forplig-
tet til at drage omsorg for, at tomme, slukkede kølecontainere, der overta-
ges til transport, skal indstilles af SAH Transport – eller være indstillet – til 
en bestemt temperatur i forbindelse med afhentning af containerne. 

Ved afhentning af kølecontainere, er det kun chaufførens opgave at stå for 
transport. 

Chaufføren kører hen til et bestemt sted i havnen, hvor containerens tem-
peratur bliver indstillet af havnens personale. 

Havnens personale har inden da fået tilsendt temperaturoplysninger og en 
såkaldt ”indstillings-kode” fra rederiet, der stiller containeren til rådighed. 
Denne kode får chaufføren aldrig udleveret. Dette er helt sædvanlig praksis 
og var også tilfældet ved afhentningen af den i sagen omhandlende kø-
lecontainer den 14. juni 2019. 

Chaufførerne besidder i øvrigt hverken det nødvendige udstyr eller forud-
sætninger til at indstille temperaturen på en kølecontainer. 

For god ordens skyld bemærkes, at køling af den i sagen omhandlende con-
tainer først begyndte, da Arla tilsatte strøm, idet containeren blev transpor-
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teret på et almindeligt chassis og derfor var slukket. Det var således ikke 
muligt for chaufføren at aflæse temperaturen på containerens display un-
der transporten fra Århus havn til Vejle.

Det fremgår af MSC’s adcitationsstævning, at MSC ikke ”var hverken part i 
eller bekendt med den indbyrdes aftale mellem Arla Foods og adciterede [Dania 
Connect] vedrørende indstilling og kontrol af containerens temperaturindstilling.” 

Det er på denne baggrund uklart, hvem adcitanten havde anmodet om at 
indstille containerens køleanlæg, hvilket – ubestridt – fordrede en særlig 
viden og særligt udstyr/programmel. 

Adcitanten, Dania Connect A/S (”Dania Connect”), er opfordret til at do-
kumentere, hvem der var instrueret om at foretage temperaturindstilling af 
den omhandlede container samt fremlægge kopi af sin instruks til den på-
gældende om at foretage indstilling af containeren til 3° C. Provokationen 
er ikke opfyldt, og det gøres gældende, at dette må tillægges processuel 
skadevirkning, sådan at det må lægges til grund, at der ikke var afgivet no-
gen instruktion til APMT – eller andre – om indstilling af containerens kø-
leanlæg. 

Der henvises i denne forbindelse til MSC’s processkrift A, hvoraf tillige 
fremgår, at der ikke var afgivet nogen instruktion om dette. 

Der er som underbilag 4 til bilag 4 fremlagt et dokument benævnt ”Trailer-
bytte” dateret 25. august 2016. 

Det pågældende dokument er ikke udleveret til SAH Transport og SAH 
Transport er ikke instrueret om at sagsøgtes chauffør skulle kontrollere en 
temperaturindstilling, der foretages af ”terminalen”, i forbindelse med af-
hentning af tomme containere. 

Sagsøgte har ingen mulighed for at foretage sådan kontrol, allerede fordi 
containerne ikke er drift (tilsluttet strøm), når de afhentes tomme af sagsøg-
te. 

SAH Transport har ikke modtaget nogen ”køreseddel” med konkret pålæg 
eller instruktion til SAH Transport vedrørende indstilling af slukkede kø-
lecontainere. 

Det bestrides, at det er muligt at foretage en kontrol ved tilslutning af et 
batteri til containeren, når denne ikke er tilsluttet strøm, og sagsøgtes har 
dertil ikke den fornødne tekniske indsigt til at kunne betjene køleanlægget. 

Det bestrides, at sagsøgte efter ”lovene om fødevaresikkerhed” skulle have en 
sådan forpligtelse. Det bemærkes hertil, at transporten omfattede en tom 
container og der var således ikke tale om kørsel med fødevarer. 
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Det gøres i tilslutning hertil gældende, at der ikke ved kørsel med en sluk-
ket, tom container gælder nogen forpligtelse efter almindelige transportret-
lige regler til at kontrollere en temperaturindstilling i containeren. 

Adcitanten er opfordret til at oplyse, hvem der udførte transporten af den 
lastede container med osteprodukter fra Arla i Vejle til terminalen på År-
hus Havn. 

Adcitanten er opfordret til at oplyse, hvorfor den pågældende part, der ud-
førte den pågældende transport, ikke er sagsøgt under denne sag.

Det gøres gældende, at den manglende besvarelse af disse provokationer 
må tillægges processuel skadevirkning for adcitanten. 

Det fremgår af det under sagen oplyste, at den i sagen omhandlede contai-
ner blev lastet hos Arla i Vejle således 

”Arla læssede godset i containeren. Da godset var læsset, blev containeren 
sat til strøm. Containeren henstod derefter hos Arla i Vejle weekenden over. 
Mandag den 17. juni 2019 blev containeren indleveret på terminalen i År-
hus Havn af Dania Trucking, hvor den skulle lastes om bord på et skib og 
transporteres videre til De Forenede Arabiske Emirater. I forbindelse med 
indleveringen af containeren på Århus Havn blev det imidlertid konstateret, 
at containerens temperatur var indstillet til -20° C i stedet for de foreskrevne 
+3° C.” 

Det gøres med henvisning hertil gældende, at det burde have været kon-
trolleret ved idriftsætning af containeren (tilslutning af strøm) og i forbin-
delse med tillastningen af denne, ligesom containeren kunne og burde have 
været kontrolleret, medens denne henstod i Arlas’ varetægt i Vejle. 

Det gøres gældende, at de indtrådte skader ikke er opstået, medens oste-
produkterne var i SAH’s varetægt, og at SAH transport ikke kan pålægges 
ansvar for de indtrådte skader, der må anses at skulle henføres til de øvrige 
parters forhold.

***

Det fastholdes, at NSAB 2000 er gældende for den omhandlede kørselsop-
gave allerede fordi det fremgår af den køreseddel, sagsøger har fremlagt, at 
disse regler skal finde anvendelse for opgaven. Sagsøgte er berettiget til at 
påberåbe sig disse regler i forhold til sagsøger på denne baggrund. 

Det fremgår af NSAB 2000 § 30 således: ”Sag mod speditøren skal - idet kravet 
ellers er fortabt - anlægges inden et år.” 

…. 
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***

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at der er udvist 
en meget høj grad af uagtsomhed af bl.a. Dania Connect, Arla og den fragt-
fører der udførte transporten af den lastede container, og at denne udviste 
uagtsomhed var direkte årsag til den indtrådte skade, sådan at et ansvar, 
som sagsøgte måtte kunne pålægges – hvilket bestrides – skal bortfalde el-
ler nedsættes betydeligt som følge heraf. …”

Rettens begrundelse og resultat
BS-23642/2020-SHR
Forholdet mellem Codan og MSC Denmark/MSC Mediterranean
Af rammeaftalen mellem Arla og MSC af 3. august 2017 fremgår det, at MSC 
Denmark A/S er kontraktspart. 

Når dette sammenholdes med de øvrige oplysninger i sagen, herunder navnlig 
Danias køreseddel, hvori MSC Denmark er anført som ordregiver, finder retten, 
at det ikke er godtgjort, at MSC Denmark alene skulle have handlet som agent 
for MSC Mediterranean. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at det på au-
tosignatur på e-mails er anført, at MSC Denmark er agent for MSC Mediterra-
nean.

Af rammeaftalens punkt 9.3 følger, at NSAB 2015 finder anvendelse i det 
omfang, at MSC Denmark handler som speditør.

Retten lægger til grund, at MSC Denmark i den aktuelle sag har påtaget sig i 
eget navn - men for Arlas regning - at udføre en international godstransport 
omfattende flere deltransporter med forskellige transportmidler, hvoraf en eller 
flere af disse deltransporter er blevet viderekontraheret. 

Retter finder herefter, at forholdet mellem MSC Denmark og Codan, der er 
indtrådt i Arlas krav, reguleres af rammeaftalens bestemmelser om NSAB 2015 
og ikke af MSC Mediterraneans konnossementsvilkår.

Allerede på den baggrund er der ikke grundlag for at tage den nedlagte 
afvisningspåstand til følge. 

Det følger af NSAB 2015 § 3 B, nr. 1, 2. pkt., at speditøren også er ansvarlig for 
medkontrahenter, som speditøren har antaget til udførelsen af opgaven.

På baggrund af den fremlagte e-mailkorrespondance fra april 2018 mellem 
Arla, Dania og MSC Denmark, samt Henrik Fejrskovs forklaring sammenholdt 
med Danias dokument vedrørende trailerbytte fra 2016, finder retten det 
godtgjort, at der var indgået en aftale mellem Arla og MSC Denmark om, at 
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kølecontainere skulle temperaturindstilles allerede ved udlevering fra APM 
Terminals.

Efter Brian Laursens forklaring lægger retten til grund, at det er praktisk muligt 
for APM Terminals at forhåndsindstille temperaturen på en reefer-container i 
forbindelse med udlevering uden, at containeren skal løftes af chassiset.

Da det er ikke bestridt, at den i sagen omhandlede container ikke var 
temperaturindstillet på forhånd ved udlevering, således som det var aftalt 
mellem Arla og MSC Denmark, påhviler ansvaret for temperaturskaden på 
godset MSC Denmark.

Ifølge NSAB 2015 § 28 er forældelsesfristen som udgangspunkt et år. 

Codan har anlagt sag mod MSC Denmark den 13. juni 2020, hvorfor der 
herefter ikke er indtrådt forældelse.

MSC Denmark er således som udgangspunkt fuldt ud erstatningsanvarlig for 
det af Codan lidte tab. 

Retten finder dog efter en samlet vurdering af hændelsesforløbet og sagens 
oplysninger i øvrigt, at Arla har udvist egen skyld i forbindelse med skaden, 
hvorfor erstatningsbeløbet, som MSC Denmark skal betale til Codan, skal 
nedsættes med 1/3. 

Retten har i den forbindelse særligt lagt vægt på Danias dokument vedrørende 
trailerbytte fra 2016, som ifølge Dorte Worsøe Grys forklaring blev udarbejdet 
efter et møde mellem Arla og Dania, hvoraf det fremgår, at Dania og Arla var 
enedes om, at Arlas chauffør efter læsning skulle sætte containeren til strøm og 
kontrollere, at temperaturen var korrekt i forhold til bookingen. 

Retten har endvidere lagt vægt på, at Arlas personale ifølge den fremlagte e-
mailkorrespondance fra 2018 selv var opmærksomme på problemerne med 
korrekt temperaturindstilling. Det fremgår herudover af Søren Thyrring og 
Dorte Worsø Grys forklaringer, at Arla nu har indført procedurer for tempera-
turkontrol af containerne.

MSC Denmark skal på den baggrund betale 450.000 kr. til Codan med tillæg af 
rente fra sagens anlæg. 

MSC Mediterranean, der ikke var involveret i den pågældende transport, 
frifindes for den af Codan nedlagte påstand.
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Sag BS-24100/2020-SHR
Forholdet mellem MSC Denmark/MSC Mediterranean og Dania
Af oplysningerne i sagen fremgår det, at MSC Denmark den 12. juni 2019 
viderekontraherede transporten til Dania.

Retten finder det godtgjort, som det er anført ovenfor, at der var indgået en 
aftale mellem Arla og MSC Denmark om, at kølecontainere skulle 
temperaturindstilles allerede ved udlevering fra APM Terminals.

Retten finder det endvidere godtgjort, at Dania var bekendt med denne aftale. 

Retten har herved lagt særlig vægt på det faktum, at både Dania og MSC 
Denmark var en del af e-mailkorrespondancen i april 2018, hvor Arla påtalte 
problemerne med forkert temperaturindstilling af containerne. 

Endvidere har retten tillagt den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem 
Anders Munks e-mail til Henrik Fejrskov af 30. august 2016 angående 
temperaturindstilling af reefer-containere og Danias dokument vedrørende 
trailerbytte, der er dateret den 25. august 2016, som ifølge Dorte Worsøe Grys 
oplysninger blev udarbejdet efter et møde mellem Arla og Dania.

Af dokumentet vedrørende trailerbytte fra 2016, som er skrevet på Danias 
brevpapir, fremgår det således, at Arla og Dania var enedes om en række 
procedurer, herunder følgende bl.a.:

”2. DT [Dania] henter containeren hvor den nu måtte være fritstillet.
Containerne skal temp-sættes på og af terminalen, uanset hvor den 
skal hentes.
Chaufføren skal sammen med personalet i gaten, på vej ud, tjekke, 
at temperaturen er sat i overensstemmelse med 
booking/køreseddel.”

Retten finder, at ovenstående afsnit sammenholdt med sagens øvrige oplysnin-
ger og de afgivne forklaringer må forstås således, at selve temperaturindstillin-
gen af containerne skulle foretages af terminalens personale efter instruktion fra 
MSC Denmark, mens den efterfølgende kontrol af temperaturen påhvilede Da-
nia.

Retten lægger efter Søren Thyrrings forklaring til grund, at Dania aldrig instru-
erede SAH’s chauffører i at kontrollere, hvorvidt temperaturen var korrekt 
indstillet ved udlevering.

På denne baggrund sammenholdt med det faktum, at der af Danias køreseddel 
fremgår en temperaturangivelse på +3 grader, må den manglende 
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temperaturkontrol af containeren tilregnes Dania som i hvert fald groft 
uagtsom.

Det kan ikke føre til en anden vurdering, at skaden indtrådte, mens containeren 
var parkeret hos Arla over en weekend, idet Danias ansvarspådragende 
undladelse allerede skete på tidspunktet for udleveringen af containeren, hvor 
Dania burde have sikret sig, at chaufføren kontrollerede temperaturen.

MSC Denmarks krav mod Dania kan ikke anses for at være forældet. 

Da MSC Denmark, som det er anført ovenfor, bærer en del af ansvaret for 
temperaturskaden på godset, tages MSC Denmarks påstand om friholdelse kun 
delvist til følge, således at Dania skal friholde MSC Denmark for halvdelen af 
det beløb, som MSC Denmark er blevet pålagt at betale til Codan, inklusive 
halvdelen af de renter, som MSC Denmark er blevet pålagt at betale Codan.

Retten finder ikke grundlag for, at Dania skal friholde MSC Denmark for det 
beløb, som MSC Denmark pålægges at betale i sagsomkostninger til Codan.  

For så vidt angår forholdet mellem MSC Mediterranean og Dania bemærker 
retten, at MSC Mediterranean er blevet frifundet over for Codans krav. 

Dania frifindes i konsekvens heraf for MSC Mediterraneans 
friholdelsespåstand.

Forholdet mellem Dania og SAH
Retten lægger til grund, at Dania havde viderekontraheret den i sagen omhand-
lede transport til SAH.

På baggrund af Søren Hansen og Brian Laursens forklaringer lægger retten til 
grund, at Dania disponerede fuldt ud over SAH’s lastbil og chauffør, at der in-
gen daglig kontakt var mellem Dania og Søren Hansen, og at det således var 
Dania, der havde instruktionsbeføjelsen overfor SAH’s chauffør.

Af samarbejdsaftalen, der blev indgået mellem Dania og SAH, fremgår det ikke, 
at SAH var forpligtet til at udføre temperaturkontrol af containeren.

Det er blevet forklaret af Søren Thyrring, at Dania aldrig instruerede SAH’s 
chauffører i at kontrollere, hvorvidt temperaturen var korrekt indstillet ved ud-
levering.

Retten finder herefter, at SAH hverken kunne eller burde vide, at der forelå en 
aftale mellem Dania og Arla om, at den chauffør, der fik containeren udleveret 
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på APM Terminals, skulle foretage en temperaturkontrol i forbindelse med ud-
levering.

På denne baggrund finder retten, at SAH ikke har handlet ansvarspådragende, 
hvorfor der ikke er grundlag for, at SAH skal friholde Dania for det beløb, som 
Dania pålægges at betale til MSC Denmark.

SAH frifindes derfor for den af Dania nedlagte påstand.

Sagsomkostninger

BS-23642/2020-SHR
Forholdet mellem Codan og MSC Denmark
Som følge af sagens resultat skal MSC Denmark betale delvise 
sagsomkostninger til Codan, der ikke er momsregistreret, med i alt 91.100 kr., 
hvoraf beløbet til dækning af Codans udgifter til advokatbistand fastsættes til 
80.000 kr., og 11.100 kr. dækker Codans udgift til retsafgift af det vundne beløb.

Beløbet til dækning af advokatbistand er fastsat under hensyn til sagens 
resultat, samt arbejdets omfang, herunder at sagen er blevet hovedforhandlet 
over 2 retsdage og er blevet sambehandlet med BS-24100/2020-SHR og BS-
24290/2020-SHR. 

Forholdet mellem Codan og MSC Mediterranean
MSC Mediterranean, der er hjemmehørende i Schweiz, og efter det oplyste ikke 
er momsregistreret, har ikke fået medhold i den fælles nedlagte 
afvisningspåstand, men er blevet frifundet for den af Codan nedlagte 
betalingspåstand.

Som følge af resultatet mellem Codan og MSC Mediterranean finder retten, at 
Codan skal betale 50.000 kr. til dækning af MSC Mediterraneans udgifter til 
advokatbistand under hensyn til sagens resultat, værdi og omfang, herunder at 
sagen er blevet hovedforhandlet over 2 retsdage, at sagen er blevet 
sambehandlet med BS-24100/2020-SHR og BS-24290/2020-SHR, og at MSC 
Denmark og MSC Mediterranean har været repræsenteret af den samme advo-
kat, 

Sag BS-24100/2020-SHR
Forholdet mellem MSC Denmark og Dania
Som følge af sagens resultat skal Dania betale delvise sagsomkostninger til MSC 
Denmark, der er momsregistreret, med 43.600 kr., hvoraf beløbet til dækning af  
MSC Denmarks udgifter til advokatbistand udgør 40.000 kr., og 3.600 kr. 
dækker MSC Denmarks udgift til retsafgift af det vundne beløb.
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Beløbet til dækning af advokatbistand er fastsat under hensyn til sagens 
resultat, samt arbejdets omfang, herunder at sagen er blevet hovedforhandlet 
over 2 retsdage og er blevet sambehandlet med BS-24100/2020-SHR og BS-
24290/2020-SHR. 

Forholdet mellem MSC Mediterranean og Dania
MSC Mediterranean er blevet frifundet for Codans krav i BS-23642/2020-SHR.

Dania må anses for at være den vindende part i forholdet til MSC 
Mediterranean.

Udgangspunktet i tilfælde, hvor en sagsøgt frifindes efter at have adciteret en 
tredjemand med påstand om friholdelse, er, at sagsøgte selv skal bære de 
sagsomkostninger, som han pålægges at betale til adciterede, jf. bl.a. U 
2006.2052 H. Retten finder, at der ikke er grundlag for at fravige dette 
udgangspunkt. 

MSC Mediterranean skal herefter betale sagsomkostninger til Dania, der er 
momsregistreret, med i alt 40.000 kr., som dækker udgifter til advokatbistand. 
Beløbet er blevet fastsat under hensyn til sagens værdi og resultat, herunder det 
vundne beløb samt arbejdets omfang, herunder at sagen er blevet 
hovedforhandlet over 2 retsdage og er blevet sambehandlet med BS-23642/2020-
SHR og BS-24290/2020-SHR.

BS-24290/2020-SHR
Forholdet mellem Dania og SAH
Som følge af resultatet skal Dania betale sagsomkostninger til SAH, der er 
momsregistreret. 

Dania skal til dækning af SAH’s udgifter til advokatbistand betale 90.000 kr. 
under hensyn til sagens resultat, værdi og omfang, herunder at sagen er blevet 
hovedforhandlet over 2 dage, og er blevet sambehandlet med BS-23642/2020-
SHR og BS-24290/2020-SHR 

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

Sag BS-23642/2020-SHR
Den af MSC Denmark A/S og MSC Mediterranean Shipping Company SA ned-
lagte påstand om afvisning tages ikke til følge.

MSC Denmark A/S skal til Codan Forsikring A/S betale 450.000 kr. med tillæg 
af rente fra den 13. juni 2020 til betaling sker.
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MSC Mediterranean Shipping Company SA frifindes for den af Codan 
Forsikring A/S nedlagte påstand.

MSC Denmark A/S skal til Codan Forsikring A/S betale sagsomkostninger med 
91.100 kr. 

Codan Forsikring A/S skal til MSC Mediterranean Shipping Company betale 
sagsomkostninger med 50.000 kr. 

De idømte beløb skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Sag BS-24100/2020-SHR

Dania Connect A/S skal friholde MSC Denmark A/S for halvdelen af det beløb 
inklusive renter med undtagelse af sagsomkostninger, som MSC Denmark A/S 
er blevet pålagt at betale til Codan Forsikring A/S i sag BS-23642/2020-SHR.

Dania Connect A/S skal til MSC Denmark A/S betale sagsomkostninger med 
43.600 kr .

MSC Mediterranean Shipping Company SA skal til Dania Connect A/S betale 
sagsomkostninger med 40.000 kr. 

De idømte beløb skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Sag BS-24290/2020-SHR

SAH Transport v/Søren Arnold Hansen frifindes.

Dania Connect A/S skal til SAH Transport v/Søren Arnold Hansen betale 
sagsomkostninger med 90.000 kr. 

Det idømte beløb skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.


