
RETTEN PÅ FREDERIKSBERG
DOM

afsagt den 3. august 2O2O

Sag BS-lNummer]

Mandatar HK/Danmark for
Sagsøger

(advokat Gelsomina Vedersø Bemardini)

mod

Sagsøgte

(advokat Pia Skotte Winsløw)

Denne afgørelse er truffet af dommer P. G. Jensen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagery som er anlagt den17. september 2019,vedrØrer spøtgsmålet om en ar-

bejdsgivers ansvar efter de almindelige erstatningsretlige regler for en arbejds-

skade/personskade overgået sagsøgte den29. september 2017 under deltagelse i
en sorunerfest afholdt af sagsøger, samt udmåling af erstatning efter erstat-

ningsansvarsloven.

Sagsøgerery HK Danmark som mandatar for
har nedlagt følgende påstand:

Sagsøger

Sagsøgte tilpligtes til HK som mandatar for Sagsøger

at betale 230.625,50 kr. med tillæg af rente (referencesatsen med tillæg af 8 %) af
'J.40.488,25 kr. fra den 1,1. aprll2019 og af 90.137,25kr. fra sagens anlæg.
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Sagsøgte, Sagsøgte

Påstanden er opgjort således:
, har nedlagt påstand om frifindelse

Tabt arbejdsfortjeneste (EAL $ 2):225.090,50 kr
Svie og smerte (EAL $ 3):5.535,00 kr.
IaIt:230.625,50 kr.

Oplysningerne i sagen

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens $

21.8 a.

Forklaringer

Sagsøgeren har blandt andet forklaret, at at hun arbejdede som kundeservicea-

gent hos sagsøgte, hvor hun tog imod indkommende kald og viderestillede

dem til rette vedkommende. Hun opsagde sin stilling dagen før ulykken, fordi
hun havde haft en samtale med sin teamleder om, hvad er så skulle ske. Han
mente, at de ikke havde flere ressourcer til at sætte hende i en anden stilling.
Hun havde forinden talt med sin mand om, hvad de skulle gøre. Hendes søn

skulle i en anden skole. Der havde være andre åbne stillinger, som hun dog ik-
ke fik. De skulle være på arbejde længere og længere hver dag, indtil alle telefo-

ner var besvaret. Det gav sagsøgeren logistiske problemer i forhold til at hente

sin søn. Sagsøgerens mand arbejder i søvæmet, og han var i hverdagene på Flå-

destationen i By 1 . De havde også deres familie i Jylland.

Den dag, ulykken skete, var sagsøgeren på arbejde, og det var ikke planlagt, at

hun skulle have været med til sommerfesten. Nogle kolleger overtalte hende

imidlertid til at komme og få noget at spise. Hun havde ikke omklædningstøj
med. Det var derfor, hun havde de pågældende sko på. Som hun husker det,

skulle hun ud på terrassen for at hente noget at drikke. Hun trådte ud og ned

på risten, som tippede forover, så bagenden ramte op på hendes læg, og derpå
ramte hun et eller andet i baghovedet. Det var lige som om, det isnede i bagho-
vedet, og som om, der løb noget ned ad ansigtet på hende. Hendes kolleger

kom meget hurtigt hen til hende, hvorefter hun blev hjulpet ind. Hun blev efter-

følgende hentet af sin mand. Hun kan høre lyden for sig af risten, som tippede,
og hun kunne mærke den på bagsiden af læggen. Risten havde flyttet sig der-

fra, hvor den stod, da sagsøgeren trådte ned, så den stod lidt forkert bagefter.

Den blev efterfølgende banket på plads. Sagsøgeren faldt bagover og ligesom

over risten. Hun løb ikke. Hun var glad, og skulle ud at hilse på sine kolleger.

Hun havde ikke drukket alkohol. Hun ville slet ikke have været med til festen,

men kom kun til stede, fordi andre overtalte hende.



a.)

A kom først lidt efter, at uheldet var sket. B og C 'var de

første henne hos hende. C sagde, at nu skulle hun ikke slå sig helt ud, for
de havde ikke danset endnu.

Efterfølgende havde hun lysfølsomhed, og hun havde meget hovedpine. Hun
var slået helt ud af balance. Hun kastede op, og hjemme i sofaen blev hun ved
med at tilte og falde til hqre, og da hun blev hjulpet i seng, blev det endnu vær-
re.

Hun fortsatte med at arbejde efter ulykken, men det var meget svært. Det første

opkald måtte hun viderestille til en kollega, fordi hun ikke vidste, hvad hun
skulle sige. Hun kom til fysioterapeut, men var fuldstændig udkørt, når hun
kom hjem. Hun fortsatte, fordi hun var glad for sit arbejde, men det blev bare

værre. Hun var ikke rask, men satte sin forpligtelse overfor sit arbejde højt.

Sagsøgeren og hendes mand havde et stykke tid talt om at flytte til Jylland, men
de havde ikke truffet en beslutning. Men efter uheldet blev det meget sværere

for dem at få tingene til at hænge sanunen. Hun begyndte at søge arbejde i Jyl-
land, og de fik tilbudt et hus, men det var en snak, de havde haft længe. Hun
mener, at hun begyndte at søge nyt arbejde efter, at hun havde sagt sit job hos

sagsøgte op. Hun fik nyt job pr. L. maj 2018. Hun fik tilskyndelse fra lægen tif
at hun godt kunne begynde at arbejde igen, fordi pillerne ville hjælpe. Hun for-
talte i forbindelse med sin nye ansættelse om sine problemer. Hun fik nogle
personalehåndbøger, som hun skulle læse, menhun kunne ikke læse dem, og

valgte at skrive under alligevel. Der var meget run på i det ny job. De skulle læ-

se meget og huske meget. Hun blev derfor meget udmattet. Efter sommerferien
beglmdte hun at arbejde igen, og hun fik ikke tid til ro og pauser. Hunblev der-
for sygemeldt igen. Hendes dref hev hende ind og overfusede hende. Chefen

sagde, at hun havde kontaktet Dansk Erhverv, og at de ville lægge sag an imod
sagsøgeren, fordi hun ikke havde fortalt, hvor syg hun var - hvilket hun dog
havde. Chefen sagde, at hvis sagsøgeren sygemeldte sig med de samme symp-
tomer, ville de lægge sag an imod hende. På vejen hjem sortnede det for hende.

Hendes mor sagde, at hun skulle sygemelde sig. Hendes læge mente, at hun
oven i det andet også havde kraftige stresssymptomer. I dag er hun sygemeldt,
men hun vil utroligt geme tilbage at arbejde, og hun har fået at vide, at der er et

positivt udviklingspotentiale.

Forevist de i sagen fremlagte fotografier af uheldsstedet forklarede sagsøgeren,

at hun ikke husker, om det så sådan ud på uheldstidspunktet. Hun tror ikke,
det var metaltrinnet, som hun mærkede, da hun faldt, men derimod kanten fra
trappetrinsristen. Hun tænker også på den lyd, hun hørte, da risten faldt ned
igen. Hændelsen er langsomt kommet tilbage til hende i billeder. Hun ser bille-
der i glimt og husker lyde.
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Vidnet A :har blandt andet forklaret, at hun er tekniker hos sagsøg-

te. Hun er ikke længere arbejdsmiljørepræsentant hvilket hun havde været i
omkring et halvt år på uheldstidspunktet.

Hun og sagsøgeren var lige ankommet. Vidnet havde taget en sodavand og var
på vej ud på terrassen. Vidnet så ud af øjenkrogen, at sagsøgeren faldt bagover
og slog hovedet ned i asfalten. Efterfølgende var sagsøgeren meget svimmel og
måtte hjælpes hjem.

Forevist de i sagen fremlagte fotografier af uheldsstedet forklarede vidnet, at de
viser stedet, som det så ud som på uheldstidspunktet. Den metalrist, som man
træder ned pa vippede. Hun så det ud af øjenkrogen og kunne høre "klonket "
da den faldt tilbage. Bagefter stod trinnet længere ude end på fotografieme.
Trinnet blev efterfølgende banket ind under svalegangen.

Vidnet gik foran sagsøgerery måske "J. lzrr., og var på vej rundt om hjømet,
hvorfor hun nærmest gik lidt med siden til. Hun kan ikke sige præcist hvor
meget trinnet tippede, men det var ikke helt oppe at stå på højkant. Vidnet tråd-
te selv på trinnet, da hun gik ud på terrassery men bemærkede ikke noget i den
anledning.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i sit påstandsdokument anført følgende:

Ad ansvar

Det gøres overordnet gældende, at sagsøgte, Sagsøgte bærer ansva-

ret for arbejdsulykken den 29. september 2017, idet virksomheden har forsømt
at sikre et tilstrækkeligt sikkert arbejdsmlljø, jf. arbejdsmiljølovens $$ 15 og 42,

ved ikke at have sikret, at arbejdsstedet var indrettet sikkerheds- og Sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt.

Det fremhæves i den forbindelse særligt, at medarbejderne, for at komme ud på
terrassen i forbindelse med sommerfesten hos Sagsøgte , skulle træ-
de ned på en metalrist, der fungerede som et triry og som ikke var fastgjort eller
kilet fast. Dette medførte, at metalristen kunne vippe, hvilket var tilfældet, da

Sagsøger trådte ned på trinnet og faldt.

Sagsøgte har dermed forsømt at sikre en forsvarlig indretning af ar-

bejdsstedet, idet man ikke sikrede, at medarbejderne kunne træde sikkert ned
på metalristen.
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Dermed har Sagsøgte

af den indtrufne skade.

pådraget sig et erstatningsansvar i anledning

Det gøres endvidere gældende, at der ikke fra
udvist erstatningsretlig relevant egen skyld.

Sagsøgers side er

Ad

Det gøres overordnet gældende, Sagsøger har løftet bevisbyrden for år-

sagssammenhæng mellem faldet den 29. september 2017 og den angivne per-
sonskade, herunder de opgjorte krav i form af godtgørelse for svie og smerte og

erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Årsagssammenhængen mellem ulykken den29. september 2017 og de efterføl-
gende gener er blandt andet dokumenteret af Lægeerklæring 0L0 dateret den
27. oktober 2017, med den fremlagte fuldstændig journal fra egen læge fra den
29. september 2012, neurologisk speciallægeerklæring af 15. november 20L8,

som er indhentet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikti.g til brug for behandlin-
gen af arbejdsskadesagery samt brev af 7 . januar 2020 fua By 2 Kommune
vedrørende bevilget tværfaglig udredning/undersøgelse hos Taleinstituttet og

Hjerneskadecenter Nordjylland for de langtidsfølger, sagsøger har pådraget sig

som følge af ulykken den 29. september 2017.

I bilagene er der gentagne optegnelser vedrørende den ulykke, Sagsøger

pådrog sig den 29. september 2017 og de efterfølgende gener ulykken har forår-
saget.

Ad erstatningsopgørelsen

Som følge af faldet den 29. januar 2017 var Sagsøger fuldtidssyge-
meldt i periodeme 2. oktober 2017 til6. oktober 2017 (5 dage) og igen 25. febru-
ar 20'J.8 til L8. marts 2018 (22 dage), hvortil der er rejst krav om svie og smerte

på205,00 kr. per dag.

Derudover er der i sagen rejst krav om tabt arbejdsfortjeneste i perioden 1. fe-

bruar 2018 til 30. april 2020. Opgørelsen er foretaget på baggrund Sagsøgers

lønindtægt fra januar 2017 frem til skadestidspunktet.

Partner er enige om, at der kun er uenighed om 1) perioden for afgrænsning af
tabt arbejdsfortjeneste (karensperiode) og 2) om fastsættelse af årslønnen til
brug for beregningen af, om erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste skal erstatte

den løry som Sagsøger tjente hos Sagsøgte eller hos
Arbejdsgiver 1
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Som følge af at Sagsøger opsagde sin stilling i Sagsøgte

dagen inden ulykkestidspunktet (den 28. september 2017), er der ikke rejst krav
om tabt arbejdsfortjeneste de første 3 måneder efter hendes fratrædelse den 31..

oktober 2017 (karensperiode). Opsigelsen var begrundet i, at Sagsøger
ønskede andre arbejdsvilkår og ikke med henblik på at gå ned i tid eller

løn.

Der er intet, der taler imod, at Sagsøger efterfølgende og senest

inden 3 måneder ville være blevet ansat i et andet job til cirka samme løn, som

den hun oppebar under sin ansættelse hos Sagsøgte '. Det bestrides,

som anført af Sagsøgte , at karensperioden skal beregnes fra den 1. febru-
ar 20L8 til31. maj 20L8.

Karensperioden skal dække over den periode, hvor skadelidte ville have søgt

eller søgte ny beskæftigelse, som følge af fx egen opsigelse. Det fastholdes, at

denne periode er 1. november 2017 til 31. januar 2O"1.8, også selvom
Sagsøger flyttede til Jylland i februar 20L8.

Derudover bestrides det at det er lønnery som Sagsøger oparbejdede i
Arbejdsgiver 1 fra den 1. juni 201& der skal danne grundlaget for

sammenligningen til brug for beregningen af tabt arbejdsfortjeneste, idet lønnen
fra Sagsøgte siden januar 2017 danrrer et retvisende bi{ede af, hvad

Sagsøger kunne have tjent, såfremt skaden ikke var sket."

Sagsøgte har i sit påstandsdokument arrført følgende:

"L. Ansvar

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at sagsøgers fald den 29.

september 2017 ikke skyldes ansvarspådragende adfærd eller undladelse hos

sagsøgte, hvorfor sagsøgte er at frifinde.

Det bestrides som udokumenteret, at sagsøgers fald skyldes, at trinnet tippede
som angivet af sagsøger.

Det gøres gældende, at faldet mest sandsynligt skyldes en uhensigtsmæssig
hændelig bevægelse fra sagsøger, hvorved der var tale om et hændeligt uheld,
for hvilket sagsøgte ikke kan pålægges erstatningspligten.

Måtte det lægges til grund, at trinnet tippede, gøres det gældende, at trinnet var
et sædvanligt, sikkert og stabilt trin, der ikke var udformet på en sådan måde,

at det var påkrævet, at dette blev sat fast til svalegangen, hvorfor sagsøgte ikke
har handlet ansvarspådragende ved at placere trinnet det pågældende sted.
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I forlængelse heraf gØres det gældende, at sagsøger ikke i tilstrækkelig grad har

godtgjort, at trinnet var defekt eller uegnet til anvendelse det pågældende sted,

eller at sagsøgte jævnfør sædvane, vejledning eller andet skulle have fastgjort

trinnet til svalegangen.

2. Årsagssammenhæng

Indledningsvist skal bemærkes, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørel-
se af 24. maj2O19 ikke kan tages til indtægt for, at der efter almindelige erstat-

ningsretlige regler er dokumenteret årsagssammenhæng grundet den særlige

bevisbyrderegel i arbejdsskadesikringslovens $ 12, stk. 2, der indebærer, at et

varigt m6n kan henføres til følgeme efter arbejdsskaden medmindre overvejen-

de sandsynlighed taler imod.

I nærværende sag har sagsøger bevisbyrden for årsagssammenhæng. Det gøres

gældende, at sagsøger ikke har løftet bevisbyrden for årsagssammenhæng mel-

lem faldet den29. september 2017 og den angivne personskade og de opgjorte
krav i form af godtgørelse for varigt m6n og erstatning for tabt arbejdsfortjene-
ste.

For at der kan konstateres sammenhæng mellem faldet og de af sagsøger angiv-
ne helbredsmæssige klager, skal disse efter gældende retspraksis være opstået i
tidsmæssig nær sammenhæng med faldet. Med andre ord skal der være straks-

symptomer og brosymptomer.

Sagsøger henvendte sig på skadestuen dagen efter faldet, men var herefter ikke
i kontakt med læge før ånmåned senere. Frem til første lægekontakt varetog

sagsøger tillige sit arbejde i sædvanligt omfang, fraset 6n uges sygemelding.
Eventuelle lette følger efter faldet hindrede således ikke sagsøger i at udføre sit
arbejde frem til fratrædelsen den 31. oktober 2017, ogmå i det hele anses for at

være forsvundet ved raskmeldingen den7. oktober 20L7.

I forlængelse af ovenstående gøres det gældende, at der ikke foreligger doku-
mentation for brosymptomer, altså at de helbredsmæssige symptomer var ved-

varende til stede fra faldet. Det gøres endvidere gældende, at de efterfølgende

gradvist opstået helbredsmæssige klager angivet i sagens øvfige lægelige akter

ikke med tilstrækkelig bevismæssig sikkerhed kan henføres til faldet den29.
september 2017.

3. Erstatningsopgørelsen

3.1 Godtgørelse for svie og smerte
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Under henvisning til det ovenfor anførte angående årsagssammenhæng gøres

det gøres gældende, at sygemeldingen i perioden den 25. februar - 18. marts
2018 ikke kan henføres til faldet den29. september 2017,hvorfor sagsøger ikke
har krav på godtgørelse for svie og smerte for denne periode.

3.2 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes for den indtægt sagsøger kan doku-
mentere, at hun ville have haft i den periode for hvilken erstatningen kræves.

Sagsøger har krævet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. febru-

ar 2018 - 30. april 2020.

Det gøres gældende, at sagsøger ikke har dokumenteret, at hun i den pågæl-

dende periode kunne have oppebåret en månedlig indtjening på kr. 29.207,75

som angivet af sagsøger.

Sagsøger har beregnet den forventede indtjening på baggrund af indtægten hos

sagsøgte. Sagsøger havde dog allerede forud for faldet den29. september 201,7

opsagt sin stilling hos sagsøgte, hvorved sagsøger i sagens natur ikke ville have

oppebåret indtægt fra sagsøgte i perioden 1. februar 2018 - 30. april 2020.

Det gøres gældende, at sagsøger tillige ikke har dokumenteret, at hun hos en

anden arbejdsgiver fra den 1. februar 201"8 ville have oppebåret en månedlig
indtjening på kr. 29.207,75.

Sagsøger flyttede den L. februar 2018 til By 3 12 km udenfor By 2 :. Trods

adskillige ansøgninger opnåede sagsøger dog ikke ansættelse før den 1. juni
2018, hvor sagsøger blev ansat hos Arbejdsgiver 1. (herefterAG 1).

Det gøres gældende, at sagsøger ikke har godtgjort, at ledighedsperioden fra
den 1". februar - 1. juni 2018 skyldes følger efter faldet den 29. september 20L7.

Der foreligger således ingen dokumentation for at manglende ansættelse i peri-
odery trods de mange ansøgninger, kan henføres til følger efter faldet den29.
september 20L7.

I forlængelse heraf skal for god ordens skyld bemærkes, at ovenstående tillige
gør sig gældende for ledighedsperioden 1. november 2017 - 31. januar 20L8.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes indtil den tilskadekomne kan genop-

tage arbejdet i væsentlig samme omfang som før, if. EAL $ 2, stk. 1.. Det gøres

gældende, at sagsøger genoptog arbejdet den 1". juni 20L8, som dette forstås ef-

ter EAL $ 2, stk. 1, da hun startede nyt fuldtidsarbejde hos AG L.
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Det gøres endvidere gældende, at sagsøger ikke har dokumenteret, at hun un-
der ansættelsen hos AG 1 i perioden 1. juni 2018 - 30. april 20L9, kunne have

oppebåret en højere indtægt end den faktiske indtægt fra AG 1, hvorfor sagsø-

ger ikke har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden.

Måtte det lægges til grund, at sagsøger kunne have oppebåret en højere ind-
tægt, gøres det gældende, at sagsøger ikke har dokumenteret, at et indtægtstab i
perioden kan henføres til følger efter faldet den 29. september 20L7.

Sagsøger overgik ud fra det oplyste til sygedagpenge den L. rr.ai2}l9.Indled-
ningsvis gøres det gældende, at sagsøger ikke har dokumenteret årsagssam-

menhæng mellem faldet den29. september 2017 og sygemeldingen mere end
lYz år efter faldet. Der henvises i øvrigt til det ovenfor anførte om årsagssam-

menhæng.

Herudover gøres det gældende, at sagsøger efter den L. maj 2019 alene kunne
forvente at oppebære en indtægt svarende til den månedlige indtjening hos

AG 1.

I forlængelse heraf gøres det gældende, at erstatning for tabt arbejdsfor$eneste i
perioden 1. maj 2019 - 30. april2020 skal beregnes ved at fratrække sygedag-

penge og erstatning for erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven fra
den forventede indtægt. Der henvises i det hele til det ovenfor anførte angående

den forventede indtægt.

4. Renter

Det gøres gældende, at erstatningsopgørelse2, der angår opgørelse af kravet
frem til31. august 2019 og først blev modtaget efter udtagelse af stærming den

17. september 2019, alene kan danne grundlag for rentekrav fra sagens anlæg.

Det gøres endvidere gældende, at erstatningsopgørelse 4, der angår opgørelse

af det yderligere krav for perioden den L. september 2019 - 30. april 2020 og
først blev modtaget med processkrift 2 den 11. marts 2020, alene kan danne
grundlag for et rentekrav fra den Ll.. marts 2020."

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

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at den i sagen omhandlede trappetrins-
rist er anbragt det pågældende sted som et ekstra trappetrin for at mindske af-

standen mellem bygningen og terrænet udenfor denne, og at der er tale om en

sædvanlig og ukompliceret indretning, som ikke i sig selv indebærer en særlig
pligt for sagsøgte med hensyn til instruktion i anvendelsen eller skærpet tilsyn.

Det lægges ligeledes til grund, at trinnet havde været placeret på stedet i længe-

re tid uden, at der tidligere har været oplyst om uheld eller andre omstændig-
heder, som kunne give sagsøgte anledning til at tage særlige forholdsregler.

Sagsøgeren faldt og kom til skade i forbindelse med, at hun trådte ud på terras-
sen, men det kan ikke på baggrund af bevisførelsen, herunder sagsøgerens for-
klaring og A's vidneforklaring, fastslås med sikkerhed, hvad der
var den egentlige årsag til faldet.

Sagsøgeren har således i retten forklaret, at hændelsen langsomt er kommet til-
bage til hende glimtvis i billeder og lyde, og vidnet A har forklaret,
at hun gik foran sagsøgeren og så hændelsen ud af øjenkrogen.

Hertil kommer den usikkerhed med hensyn til hændelsesforløbet, som har præ-
get de lægelige oplysninger i tiden efter uheldet. Herunder, at det af sagsøge-

rens egen læges joumal fremgår ved en konsultation den26. oktober 2017, at

sagsøgeren den2919 var faldet baglæns og slået hovedet mod en glasdør. Ved
en konsultation den 1. november 2017 er det antørt, at sagsøgeren den 29. sep-

tember gik ind i en dør og faldt bagover ned på en jernramme. I joumalen fra
skadestuen den 30. september 2017 er at'fiørt, at sagsøgeren trådte forkert og
faldt og slog baghovedet mod en metalrist.

Efter det arrførte finder retten ikke, at sagsøgeren har bevist, at hendes uheld
skyldtes forhold, som sagsøgte kan gøres erstatningsansvarlig for.

Sagsøgte frifindes derfor

Efter sagens udfald skal sagsøgeren betale sagsomkostninger til sagsøgte.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat som et pas-

sende beløb til dækning af sagsøgtes advokatudgift med 40.000 kr. Sagsøgte har
oplyst at være momsregistreret.
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THI KENDES FOR RET:

Sagsøgte, Sagsøgte frifindes.

HK som mandatar for Sagsøger skal inden 14 dage til Sagsøgte

betale sagsomkostninger med 40.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens $ 8 a.


