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Den24. august 2020k1.09.30 holdt Østre Landsret offentligt retsmøde i retsbyg-
ningen i København.

Landsdommerne Alex Puggaard, Michael Kistrup og Susanne Lehrer (kst.) be-
handlede sagen.

Sag BS'
(22. afdeling)

mod

Virksomhed

Advokat Lars Sandager mødte for og sarrunen med SrL

SKL

Advokat Pia Skotte Winsløw mødte for Virksomhed

Ejer

sammen med ejer

SKL nedlagde endelig påstand om, principalt, ophævel-
se af byrettens dom og hjemvisning af sagen til fortsat behandling i byretten,
subsidiært, a1 Virksomhed tilpligtes at anerkende ansvar for den ulyk-
ke, der overgik SKL den29. marts 2015.

Virksomhed nedlagde påstand om stadfæstelse.

Advokat Pia Skotte Winsløw gav en kort fremstilling af sagery og advokat Lars
Sandager havde lejlighed til at supplere.
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SKL blev vejledt om sandhedspligt og strafansvar og af-
gav forklaring.

Ejer blev som partsrepræsentant vejledt om sandhedspligt og
strafansvar og afgav forklaring.

Som vidne mødte A , der blev vejledt om vidnefritagelsesreg-
leme, jf. retsplejelovens 5171,, stk. 1.. Vidnet tilkendegav, at han ønskede at afgi-
ve forklaring, og han blev herefter vejledt om strafansvar og afgav forklaring.

Skønsmandery S ,rnødte og blev vejledt om vidnepligt og strafansvar.
Skønsmanden vedstod sin erklæring og afgav forklaring. Landsretten fastsatte
skønsmandens honorar for mødet i retten til 6.400 kr. med tillæg af moms samt
kørselsgodtgørelse på 180 kr. med tillæg af moms. Beløbene betales forcløbigt aI
sKL ved advokatlarsSandager.

Bevisførelsen blev sluttet.

Sagen blev procederet.

Efter votering tilkendegav landsretterl at byrettens dom vil blive stadfæstet,
hvis der skal afsiges dom i ankesagen. Retsformanden redegjorde for begrun-
delsen.

Landsretten opfordrede på denne baggrund srl til at
hæve ankery således at landsretten træffer afgørelse om sagens omkostninger

Parterne accepterede landsrettens tilkendegivelse.

Landsretten besluttede, at SKL

landsretten skal betale 25.000 kr. til Virksomhed

til advokatbistand ekskl. moms. SKL

omkostningeme til syn og skøn.

Sagen sluttet.

i sagsomkostninger for
dækning af udgifter

afholder endeligt


