
RETTEN I HJØRRING
DOM

afsagt den 4. november 2019

Sag BS-26971/2018-HJO

Mandatar Fagforeningen Danmark for
Carsten Jacobsen
(advokat Hans Riser)

mod

Aktieselskabet Trigon
(Codan Forsikring A/S)
(advokat Mikkel Bruun-Larsen)

og

Mandatar Topdanmark Forsikring A/S for
Strandby Net A/S
(advokat Peter Henrik Hedager Würtz)

Denne afgørelse er truffet af kst. dommer Marie Louise Boel Ubbesen.

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen, som er anlagt den 24. juli 2018, vedrører spørgsmålet om, Aktieselskabet 
Trigon og/eller Strandby Net A/S er erstatningsansvarlig over for Carsten Jacob-
sen, som den 28. februar 2016 var udsat for en faldulykke på skulpturen Elia i 
Herning, hvor han udførte monteringsarbejde som smed.

Sagsøgeren, Carsten Jacobsen, har fremsat påstand om, at Aktieselskabet Trigon 
(herefter Trigon) og Strandby Net A/S tilpligtes in solidum subsidiært alterna-
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tivt at betale Carsten Jacobsen 260.747,77 kr. med procesrente af 190.982,77 kr. 
fra den 24. juli 2018 og med procesrente af 69.765 kr. fra den 6. august 2019.

Påstanden er opgjort sådan:
Svie og smerte 69.765,00 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste 193.982,77 kr.
I alt 260.747,77 kr.

Trigon har i sagen mellem Carsten Jacobsen og Trigon principalt påstået frifin-
delse, subsidiær frifindelse mod betaling af et mindre beløb.  

Trigon har i sagen mellem Trigon og Strandby Net A/S nedlagt påstand om, at 
Strandby Net A/S skal friholde Trigon i det indbyrdes forhold mellem de 
sagsøgte.

Strandby Net A/S har i sagen mellem Carsten Jacobsen og Strandby Net A/S 
principalt påstået frifindelse, subsidiær frifindelse mod betaling af et mindre 
beløb.

I sagen mellem Strandby Net A/S og Trigon har Strandby Net A/S nedlagt på-
stand om, at Trigon skal friholde Strandby Net A/S for ethvert krav inkl. renter 
og omkostninger, som Strandby Net A/S måtte blive pålagt at betale til Carsten 
Jacobsen. 

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.

Oplysningerne i sagen
Det fremgår af sagen, at Carsten Jacobsen den 23. januar 2017 blev ansat i Tri-
gon som metalarbejder/VVS.

Den 28. februar 2017 var Carsten Jacobsen beskæftiget med at montere et sik-
kerhedsnet i skulpturen Elia i Herning. Opgaven bestod i at bore huller og 
skrue øjebolte ind i skulpturens søjler i 3 meters højde, hvorefter sikkerhedsnet-
tet skulle monteres ved brug af vantskruer. Øjeboltene skulle efter montering 
males sorte. Carsten Jacobsen foretog arbejdet med at bore huller i søjlerne og 
montere øjeboltene fra stiger, mens han udførte arbejdet med at male øjeboltene 
fra nettet. Ulykken skete under malerarbejdet, da et gevind slap vantskruen, 
hvorefter det hjørne af nettet, som Carsten Jacobsen befandt sig på forsvandt 
under ham, og han fandt ned.

Af speciallægeerklæring af 30. august 2018 fremgår, at Carsten Jacobsen ved 
ulykken brækkede begge sine håndled og slog sin næse og mund.
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Trigon fremsendte den 7. marts 2017 en faktura til Strandby Net A/S. Af faktu-
raen fremgår, at der blev faktureret for en smed i 8 timer til en timepris på 420 
kr. med i alt 4.725 kr. inklusive moms.

Det fremgår af Arbejdstilsynets strakspåbud af 14. marts 2017, at arbejdstilsynet 
den 28. februar 2017 modtog en anmeldelse om en arbejdsulykke ved skulptu-
ren Elia i Herning. Det fremgår af påbuddet, at både direktør Lars Peter Jensen 
for Strandby Net A/S og Karl Erik Slynge fra Trigon havde oplyst, at Carsten Ja-
cobsen var udlejet på timebasis til Strandby Net A/S. Det fremgår endvidere, at 
det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet med montage af sikkerhedsnettet 
ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fordi Carsten Jacobsen 
færdedes i sikkerhedsnettet ca. 3 meter over det omgivende underlag, uden han 
var sikret mod nedstyrtning.

Den 21. marts 2017 gav Strandby Net A/S en tilbagemelding på påbuddet. Det 
fremgår heraf:

”Vi har nøje gennemgået vores procedure for opsætning af sikkerhedsnet. 
Umiddelbart kan vi ikke påvise en bedre løsning i tilfældet med ”Elia” da un-
derlaget var skrånende. Normalt ville vi i denne højde bruge et stillads, men 
kunne ikke få et stabilt underlag til opsætning af dette. Vi er meget bevidste om 
– også set i lyset af denne alvorlige ulykke – at vi fremadrettet sikrer og instrue-
rer vores medarbejdere + indlejet mandskab i opsætning af vores sikkerhedsnet. 
Vi er overbeviste om at ulykken skyldtes materialefejl i vantskruen som blev 
udskiftet efterfølgende uden problemer. 
…”

Anklagemyndigheden rejste ved anklageskrift af 16. maj 2018 tiltale mod 
Strandby Net A/S med påstand om bødestraf.

Den 20. december 2018 afsagde Retten i Herning dom, hvorefter Strandby Net 
A/S blev idømt en bøde på 60.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Det 
fremgår af dommens præmisser, at Strandby Net A/S i relation til ulykken måt-
te opfattes som arbejdsgiver for Carsten Jacobsen og i sin egenskab heraf ikke 
havde sikret at arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Der er ingen uenighed om årssammenhængen, skadens omfang eller den øko-
nomiske opgørelse af erstatningskravet, men alene om ansvarsgrundlaget.

Forklaringer
Der er afgivet forklaring af Carsten Jacobsen, direktør Karl Erik Slynge, direktør 
Lars Peter Jensen, tilsynsførende Claus Jesper Gydesen og Thomas Houtved 
Kristiansen.
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Carsten Jacobsen har forklaret, at han kan vedstå sin forklaring i straffesagen, 
som er gengivet i dom af 20. december 2018. Han er uddannet skibsbygger og 
har haft arbejde som sådan og som smed i 15 år. Han havde været ansat hos Tri-
gon som smed i ca. 1 måned, da han fik opgaven på Elia i Herning. Han meldte 
sig selv til opgaven, da Thomas spurgte, hvem der ville tage den. Thomas satte 
ham ind i, hvad opgaven gik ud på. Han skulle hjælpe Strandby Net A/S med at 
opsætte et sikkerhedsnet i Elia. Hans opgave var at montere øjebolte på de 4 søj-
ler enten ved at svejse dem fast eller ved at bore huller i søjlerne, hvori han 
skulle skære et gevind med en snittap. Når øjeboltene var monteret, skulle han 
hjælpe medarbejderen fra Strandby Net A/S med at fastgøre sikkerhedsnettet. 
Han fik ikke noget at vide om, at han var udlejet til Strandby Net A/S. Det var 
Thomas som pakkede bilen med det nødvendige værktøj og stiger. Det var Lars 
Peter Jensen som deltog fra Strandby Net A/S, og han kørte med Lars Peter til 
Herning i Strandby Net A/S’ bil. De talte ikke om opgaven i bilen. Han borede 
huller til øjeboltene i de 4 søjler fra en stige med en magnetboremaskine. Mag-
netboremaskinen fungerer således, at man aktiverer en elektromagnet, når bo-
remaskinen er placeret der, hvor der skal bores. Boremaskinen holdes derved 
på sin plads, mens man borer. Det kræver to hænder at betjene boremaskinen. 
Han stod på stigen, mens han borede hullerne, skar gevind og monterede øje-
boltene. Han hjalp herefter Lars Peter med at fastgøre sikkerhedsnettet til øje-
boltene med vantskruer. Lars Peter og han blev enige om, at sikkerhedsnettet 
også skulle monteres til gaskanonen. De aftalte, at Lars Peter strammede 
vantskruerne, mens han monterede øjebolte i gaskanonen. Da dette arbejde var 
færdigt, malede han øjebolte og vantskruer, mens Lars Peter syede sikkerheds-
nettet fast ved gaskanonen. Han kravlede via en stige op på sikkerhedsnettet, 
hvorfra han malede øjeboltene. Han tænkte ikke nærmere over, hvorfor han 
kravlede op på nettet. Nettet var beregnet til at gribe personer, der faldt fra 
skulpturens top og 10 meter ned, så han overvejede ikke, at den ikke kunne hol-
de til ham. Han gik fra søjle til søjle og skulle til at male øjeboltene på den sidste 
søjle, da nettet pludselig forsvandt under ham. Han ved ikke, hvad der skete. 
Han er sikker på, at Lars Peter havde set, at han var kravlet op på sikkerheds-
nettet. Han havde ikke værktøj til stramning af vantskruerne med op på nettet. 
Det lå på bunden af skulpturen. Han har ikke strammet vantskruerne.  
Karl Erik Slynge har forklaret, at han er administrerende direktør i Trigon. Han 
er direktør for hele koncernen. Han har været ansat i Trigon siden 1987 og har 
arbejdet sig op til sin nuværende stilling. Han har tidligere været chef for entre-
priseafdelingen og sikkerhedsansvarlig. Han oprettede den smedeafdeling, som 
havde opgaven i Elia. Han har med sin baggrund som sikkerhedsansvarlig altid 
gået op i, at medarbejderne er instrueret ordentligt. Instruktionen afhænger af 
opgavens karakter og medarbejderens erfaring. Carsten var en forholdsvis ny 
medarbejder hos Trigon, men havde stor erfaring fra tidligere ansættelser. Det 
var Thomas Houtved Kristiansen, som ansatte Carsten, og Thomas talte med 
Carsten om sikkerhed i forbindelse med ansættelsessamtalen og foretog i for-
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bindelse hermed en vurdering af Carstens erfaringsgrundlag. Det var hans op-
fattelse, at Carsten var en dygtig medarbejder. Trigon og Strandby Net A/S har 
samarbejdet på flere opgaver og havde et godt samarbejde. Trigon har i deres 
samarbejdsrelation altid lejet mandskab ud til Strandby Net A/S. Det har ikke 
været Trigons opgave at tilrettelægge arbejdet og instruere medarbejderne i dis-
se opgaver. Det var også tilfældet med opgaven i Herning. Det er hans opfattel-
se, at opgaven på Elia var en simpel opgave. Da bunden af skulpturen var rund, 
var det mest hensigtsmæssigt – også ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt - at 
udføre opgaven fra en stige. Han vil mene, at en magnetboremaskine kan betje-
nes med en hånd. Hvis han havde set Carsten Jacobsen kravle rundt på sikker-
hedsnettet, havde han givet ham besked på at kravle ned. Hvis der skulle udfø-
res arbejde fra nettet, var det nødvendigt at træffe foranstaltninger mod 
nedstyrtning. Han blev telefonisk kontaktet af Arbejdstilsynet, som orienterede 
ham om ulykken. Som han forstod det, var der enighed mellem Strandby Net 
A/S og Trigon om, at Strandby Net A/S havde lejet Carsten Jacobsen ind til op-
gaven. Trigon er ikke blevet mødt med krav eller påtaler fra Arbejdstilsynet i 
forbindelse med ulykken. Det var Strandby Net A/S som fik opgaven på Elia. 
Det var ikke ham, som indgik aftale med Strandby Net A/S, men Thomas Hout-
ved Kristiansen, som fik ordren. Han har ikke selv talt med Lars Peter Jensen 
om opgaven. Han har ikke selv talt med Lars Peter Jensen om, at Strandby Net 
A/S skulle overtage forpligtelsen med at tilrettelægge opgaven og føre tilsyn 
med sikkerheden. Det var Trigon, som betalte Carsten Jacobsens løn. Trigon 
sendte en faktura til Strandby Net A/S, hvor de timer, som var brugt på opga-
ven, blev faktureret. Det fakturerede beløb var større end Carsten Jacobsens løn 
og indeholdte formodentlig også udgifter til sociale ydelser o. lign.   

Lars Peter Jensen har forklaret, at han er direktør for Strandby Net A/S. Selska-
bets produktion består primært af produktion af fiskenet, svarende til ca. 70 % 
af produktionen. Selskabet har herudover en nicheproduktion af net til anden 
brug, herunder sikkerhedsnet, sportsnet og net til legepladser.  Han kan vedstå 
sig sin forklaring, som gengivet i dommen af 20. december 2018. Han blev kon-
taktet af Niels Damgaard vedrørende opgaven på Elia. De aftalte oprindeligt, at 
Strandby Net A/S kun skulle levere et sikkerhedsnet, og at fonden selv skulle 
stå for monteringen af nettet. De producerede nettet og sendte det til testning i 
Tyskland. Da nettet var godkendt i Tyskland, viste det sig, at foreningen allige-
vel ikke selv kunne stå for monteringen, hvorfor de spurgte ham, om de kunne 
gøre det. Han sagde, at Strandby Net A/S ikke selv kunne montere nettet, men 
at han havde kontakt til Trigon, som tidligere havde udført montagearbejde for 
selskabet. Selskabet påtog sig opgaven. Han talte med Thomas Houtved Kristi-
ansen fra Trigon om, hvordan opgaven kunne løses. Han havde et fysisk møde 
med Thomas om opgaven, og de aftalte, at Thomas og en medarbejder fra 
Strandby Net A/S, Reinhard Thomsen, skulle udføre monteringen. De talte ikke 
om, at Strandby Net A/S skulle overtage instruktionsbeføjelsen for opgaven. De 
aftalte, at Trigon skulle stå for selve montagen, mens Strandby Net A/S havde 
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ansvaret for wiren og fastgørelsen af nettet. Han nævnte, at medarbejderen fra 
Trigon skulle hjælpe med at stramme wiren op, da det var en vanskelig opgave. 
Reinhard Thomsen fik en anden opgave, hvorfor han selv tog med til Herning. 
Når han oplyste overfor Arbejdstilsynet, at de havde lejet Carsten Jacobsen, er 
det, fordi han ikke er jurist og ikke vidste bedre. Som han ser det, havde han 
hyret Trigon til at foretage monteringen af nettet. Han er ikke uddannet dertil 
og har derfor købt Trigon ind til at løse den opgave. Da han skulle hente Tho-
mas Houtved Kristiansen fik han at vide, at han også var forhindret i at tage 
med, hvorfor Carsten Jacobsen tog med i stedet. Det var Thomas, som pakkede 
bilen med værktøj og udstyr fra Trigon, og det var Trigon som medbragte sti-
gerne til opgaven. Thomas sagde, at Carsten var en erfaren medarbejder, hvor-
for han var indforstået med, at Carsten tog med. Da de kom til Elia, borede Car-
sten huller og satte øjebolte i de 4 søjler. Han fik indtryk af, at Carsten var dyg-
tig og arbejdede godt og selvstændigt. Han var tryg ved Carsten. De hjalp hin-
anden med at spænde nettet op med vantskruerne. De blev enige om, at nettet 
skulle fastgøres til gaskanonen i midten. Mens han ordnede nettet, satte Carsten 
øjebolte i gaskanonen. Kunstneren bag Elia ville have, at øjeboltene blev malet 
sorte, og de aftalte, at Carsten spraymalede dem, mens han syede nettet færdigt. 
Han så ikke Carsten på nettet. Han ved ikke, om Carsten kravlede op på nettet 
ved hver søjle, eller om han gik på nettet mellem dem. Han så ikke ulykken, 
men hørte Carsten falde og kalde på hjælp. Da ulykken skete, stod han på en 
stige bag gaskanonen uden udsyn til ulykkesstedet med stigens placering, som 
det fremgår af foto nr. 2 fra politiets fotomappe. Han ved ikke, om han ville ha-
ve reageret på, at Carsten kravlede på nettet, hvis han havde set det, for nettet 
var beregnet til at kunne fange en person, der faldt fra toppen af skulpturen, og 
burde derfor også kunne bære Carsten. Han havde ikke efterspændt vantskru-
erne, men gik ud fra, at Carsten havde gjort det. Da ulykken skete, kunne han 
ikke umiddelbart se en årsag til ulykken. Han og den tilsynsførende fra Ar-
bejdstilsynet kunne se, at vantskruen havde sluppet gevindet. Han gik derfor 
ud fra, at der var noget galt med vantskruen. Det var ikke noget, som han kun-
ne konstatere på stedet. De kunne ikke konstatere nogen årsag til ulykken på 
stedet. Han fik lov til at gøre arbejdet færdigt dagen efter, hvilket tog ca. 1 time. 
Han har efterfølgende undersøgt vantskruen, hvor han konstaterede, at den 
kunne holde ca. 500 kg, når gevindet var skruet 1 cm ind. Det var den konkrete 
vantskrue, som han undersøgte. Gevindet var fastmonteret i sikkerhedsnettet 
og forblev på nettet også efter ulykken. Efter ulykken har de besluttet, at de 
fremover ikke selv vil påtage sig at montere sikkerhedsnet, da de ikke har fag-
kundskaben til det. De vil i stedet give opgaven til en anden. Når han i tilbage-
meldingen til Arbejdstilsynet skrev, at de normalt ville bruge et stillads i den 
højde, skyldes det, at han havde forhørt sig hos sine kunder om, hvad man nor-
malt gør. Foreholdt tilbagemeldingen om, at de fremadrettet vil sikre og instru-
ere deres medarbejdere og indlejet mandskab i opsætning af deres sikkerheds-
net, forklarede han, at de slet ikke vil påtage sig sådan opgave fremover. På da-
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værende tidspunkt var det hans overbevisning, at ulykken skyldtes en materia-
lefejl ved vantskruen. Det har senere vist sig, at det ikke var tilfældet.  

Claus Jesper Gydesen vedstod sin forklaring, som gengivet i dommen af 20. de-
cember 2018. Han blev kaldt til ulykkesstedet den 28. februar 2017. Han talte 
med Lars Peter Jensen og direktøren fra Trigon, der begge oplyste, at skadelidte 
var udlejet på timebases til Strandby Net A/S. Han sendte sin rapport til Ar-
bejdstilsynets jurister, der vurderede om der skulle rejses tiltale, samt overfor 
hvem tiltale skulle rejses. Han koncentrerede sig kun om selve ulykken og kun-
ne konstatere, at skadelidte var faldet ned fra nettet, og at der ikke havde været 
faldsikring. Nettet var placeret i mere end 2 meter højde, hvorfor der var tale 
om en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Han havde ikke fokus på, om der var 
andre eventuelle arbejdsmiljømæssige problemer på stedet. Han har ikke un-
dersøgt eller taget stilling til, om det var forsvarligt at benytte stiger til opgaven. 
Det kan ikke udelukkes, at det var forsvarligt at benytte en stige til opgaven. 
Om det er forsvarligt beror på en konkret vurdering af opgaven og det grund-
lag, som stigen skal stå på. Stigen skal stå sikkert på grundlaget, og der kan og-
så være behov for, at der er en der holder stigen, mens der arbejdes fra den. 
Han kan ikke udtale sig om, hvorvidt det konkret var forsvarligt at arbejde fra 
en stige, hvis man skulle bruge begge hænder til at udføre arbejdet. 

Thomas Houtved Kristiansen har forklaret, at han var ansat på Trigon på ulyk-
kestidspunktet. Han ejer nu en selvstændig virksomhed på Læsø. På ulykkes-
tidspunktet var han formand for smedeafdelingen. Carsten var den senest an-
komne i afdelingen. Han havde været i afdelingen mere end et par uger. Han 
indgik aftalen med Strandby Net A/S om opgaven på Elia. Han havde et møde 
med Lars Peter Jensen, hvor de drøftede, hvad der skulle laves. Der skulle mon-
teres et sikkerhedsnet på 4 søjler. Der skulle enten bores og skrues øjebolte i søj-
lerne, eller også skulle øjeboltene svejses på. Herudover skulle de hjælpe med at 
fastgøre nettet og stramme det op. De talte ikke om, hvem der havde ansvaret 
for sikkerheden. De havde udført flere opgaver sammen, hvor Strandby Net 
A/S havde lejet mandskab fra Trigon. Normalt ville de benytte stillads, når de 
skulle arbejde i den højde, men da bunden af skulpturen var rund, var det ikke 
praktisk muligt. De skulle i stedet bruge stiger. Stigen skal stå på et fast og lige 
grundlag. De har også stiger, hvor de kan regulere benlængde, så stigen kan stå 
lige og fast på f.eks. en trappe. På Elia kunne stigen stå fast og lige, når benene 
var vinklet i samme radius fra midten, hvor gulvet har samme højde. Det kunne 
være nødvendigt at fastgøre stigen, eller at en anden holdte stigen, mens man 
arbejdede fra den. Der var tale om et simpelt og kortvarigt arbejde, og efter om-
stændighederne den bedste løsning, at arbejde fra en stige. Der skulle bores hul-
ler i søjlerne med en magnetboremaskine. Man kan betjene boremaskinen med 
én hånd, særligt når magneten er aktiveret, og maskinen bliver holdt fast på søj-
len. Han pakkede bilen til opgaven på Elia med værktøj og stiger. Det er meget 
muligt, at han havde pakket malingen. Han pakker altid mere, end det nødven-
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dige, da man aldrig ved, hvad man får brug for. Det var oprindeligt aftalt, at 
han og Reinhard Thomsen fra Strandby Net A/S skulle udføre opgaven sam-
men. Et par dage før opgaven skulle udføres fik han at vide, at Reinhard var op-
taget af en anden opgave. Lars Peter tog opgaven i stedet. Da han også fik andet 
at lave, spurgte han smedene, om der var nogen, som ville tage opgaven. Car-
sten meldte sig til opgaven. Han havde arbejdet sammen med Carsten og men-
te, at han var en god og erfaren medarbejder, som kunne arbejde selvstændigt. 
Der var tale om en simpel opgave, og han var overbevist om, at Carsten kunne 
løse opgaven. Carsten fik derfor opgaven. Carsten var erfaren og vidste, hvor-
dan man arbejder fra en stige. Hvis han havde set Carsten kravle op på nettet, 
havde han givet ham besked om, at kravle ned derfra.

Parternes synspunkter
Carsten Jacobsen har i sit påstandsdokument anført følgende:

”…

Anbringender:

Sagen vedrører ansvaret og dermed erstatningspligten efter den arbejdsulykke, 
som Carsten Jacobsen var udsat for den 28. februar 2016 i forbindelse med op-
sættelsen af et sikkerhedsnet i skulpturen Elia i 3 meters højde.

Foreningen Elia havde bedt Strandby Net A/S om at opsætte et sikkerhedsnet i 
skulpturens indre på grund af tidligere faldulykker jf. bilag 5, 6 og 7. Strandby 
Net A/S havde anmodet Aktieselskabet Trigon om hjælp til denne opgave. Ak-
tieselskabet Trigon havde sendt medarbejderen Carsten Jacobsen.

Sagen drejer sig først og fremmest om, hvorvidt Strandby Net A/S og Aktiesel-
skabet Trigon er ansvarlige for ulykken.

Herunder er de centrale tvistpunkter

1) om arbejdet foregik sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
2) havde Strandby Net A/S og/eller Aktieselskabet Trigon ansvaret for at tilret-

telægge arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt
3) er der årsagssammenhæng mellem den eventuel manglende forsvarlige til-

rettelæggelse og ulykken
4) om ulykken eventuelt også skyldes en produktfejl/materialesvigt i en

vantskrue og
5) om Carsten Jacobsen har udvist egen skyld i forbindelse med ulykken der

skal medføre nedsættelse eller bortfald af erstatningen
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Faktum
1. Vedrørende planlægningen og fordelingen af arbejdet

Det gøres gældende, at der ikke forud for ophængningen af nettet var foretaget 
beregninger i forhold til nettets styrke – herunder bolte og skruer – i forhold til 
den sikkerhedsmæssige opgave/formål nettet skulle løse for Foreningen Elia. 
Nettets primære formål var som bekendt netop at kunne holde til, at ukendte 
personer hoppede/faldt fra toppen af Elia og ned i bunden med risiko for liv og 
førlighed jf. bilag 7. Sagsøger har gentagne gange opfordret sagsøgte 1 og 2 til at 
fremlægge sådanne beregninger, uden dette er sket, hvorfor det skal komme de 
sagsøgte bevismæssigt til skade.

I henhold til bilag 7 og IIb kan det lægges til grund, at der ikke blev indgået en 
aftale om, hvordan fordelingen af arbejdet præcist skulle være imellem Strand-
by Net A/S og Aktieselskabet Trigon. Det kan dog lægges til grund at Strandby 
Net A/S var ansvarlig for opgavens udførelse, da de havde påtaget sig monte-
ringsopgaven overfor Foreningen Elia, og at Strandby Net A/S lejede en montør 
fra Aktieselskabet Trigon til at tage del i udførelsen af de dele af opgaven som 
kunne henføres til egentlig montageopgaver. Aktieselskabet Trigon havde dog 
et medansvar i forbindelse med nedpakningen og dermed forberedelsen af op-
gaven.

Det gøres i ovenstående forbindelse gældende, at den manglende klarhed mel-
lem Aktieselskabet Trigon og Strandby Net A/S om ansvaret for opgavens udfø-
relse, herunder instruktionsbeføjelsen og de sikkerhedsmæssige undersøgelser, 
skal komme begge de sagsøgte bevismæssigt til skade ved bedømmelsen af, 
hvem der havde instruktionsbeføjelsen og dermed ansvaret overfor Carsten Ja-
cobsen.   

Da Carsten Jacobsen sammen med Lars Peter Jensen fra Strandby Net A/S an-
kom til Elia, gik de begge ned og kiggede på opgaven, før materialet og værktø-
jet blev bragt ned. Til opgaven blev det blandt andet besluttet at benytte en sti-
ge og en kraftig boremaskine jf. bilag 8. Det var i øvrigt først på selve dagen at 
det blev besluttet, at nettet burde fastgøres med bolte i den anordning til gaska-
nonen, som stod i midten (midtersøjlen) jf. Lars Peter Jensens vidneforklaring 
ved retten i Herning Bilag IIb.    

Det kan desuden lægges til grund, at Carsten Jacobsen ikke havde nogen erfa-
ring med montering af sikkerhedsnet og dermed den konkrete arbejdsopgave i 
hans tidligere uddannelse som skibsbygger og i arbejdet som smed/rejse-
montør. 

2. Vedrørende ulykken
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Det gøres gældende at Carsten Jacobsen med Lars Peter Jensens viden var krav-
let op på nettet for at male øjebolten som var monteret i de 4 ydersøjler. Der var 
ikke truffet foranstaltninger, som kunne hindre nedstyrtning som for eksempel 
faldsikring eller forbud mod at klatre op i nettet jf. bilag IIB, hvorfor det gøres 
gældende, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Det gøres gældende, at arbejdet skal kategoriseres som farligt, i det der var tale 
om arbejde i højden.

Da Carsten Jacobsen havde malet ¾ dele af ydresøjlerne sprang en af vantskru-
erne, uden at han havde rørt ved den. Da vantskruen sprang, forsvandt nettet 
under Carsten Jacobsen, hvorefter han faldt 3 meter ned og brækkede blandt 
andet begge håndled. 

Det gøres herefter gældende, at der er årsagssammenhæng mellem, at arbejdet 
ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at det var muligt for 
Carsten Jacobsen at falde ned fra nettet, da vantskruen sprang.

Det bemærkes i øvrigt, at Carsten Jacobsen ikke var i færd med at stramme 
vantskruen, og han havde i øvrigt ikke det værktøj på sig, som det krævede. 
Carsten Jacobsen var alene ved at male øjebolten. Dette stemmer også overens 
med forklaringen fra Carsten Jacobsen og Claus Jesper Gydesen ved retten i 
Herning bilag IIB side 5.

Det gøres herunder gældende at vantskruen sprang, da der var en materiale-
fejl/defekt som Strandby Net A/S er ansvarlig for. Det støttes på Politiets ger-
ningsstedsundersøgelse bilag 9 side 26 og 27, Lars Peter Jensens oplysninger gi-
vet til Arbejdstilsynet bilag 9 side 48 og Lars Peter Jensens udtalelse til Herning 
Folkeblad bilag 11 side 1 og dele af Lars Peter Jensens forklaring for Retten I 
Herning i december 2018 bilag IIB.

Henset til de skiftende forklaringer fra Lars Peter Jensen gøres det gældende, at 
den forklaring, der tidsmæssigt ligger tættest på ulykken, skal lægges til grund. 
Herudover gøres det gældende, at Lars Peter Jensens forklaring om, at han 
”tror”, at Carsten Jacobsen måske havde løsnet vantskruen, ikke kan tillægges 
nogen bevisværdi, da der alene er tale om gisninger.

Det gøres i øvrigt gældende, at de oplysninger, som Mette Byrgensen Jensen 
har skrevet på anmeldelsen af den 2. marts 2017, ikke skal tillægges vægt, da 
hun ikke var til stede ved ulykken.   

Såfremt retten mod forventning måtte komme frem til, at sagsøger ikke har løf-
tet bevisbyrden for den bagvedliggende årsag til ulykken, gøres det i øvrigt 
gældende, at uanset årsagen til ulykken, har sagsøger løftet bevisbyrden for år-
sagssammenhængen mellem, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt 

B
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forsvarligt (opholdet på nettet uden faldsikring) og ulykken (faldet fra nettet). 
Sagsøger skal herudover henvise til afsnittet nedenfor om egen skyld.  

Ad Strandby Net A/S - Ansvar
Det gøres gældende at Strandby Net A/S er ansvarlige af to årsager i det 

1) arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt som føl-
ge af manglende planlægning, tilrettelæggelse, instruktion og tilsyn. 

2) materialesvigt.

Det fastholdes i øvrigt at dommen afsagt af retten i Herning den 20. december 
2018 har retskraft, da den ikke er anket. Det medfører i nærværende sag at 
dommen har præjudicerende virkning overfor Strandby Net A/S. Særligt i for-
hold til bedømmelsen af, om Strandby Net A/S var at anse som arbejdsgiver, og 
om arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og dermed, om der 
var sket en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Der er tale om en almindelig vur-
dering af bevisværdi, hvor en byretsdom må anses for at have en meget stærk 
bevisværdi af præjudicerende karakter.

1)
Det er sagsøger, der har bevisbyrden for, at Strandby Net A/S er ansvarlig og 
pligtig til at betale erstatning i henhold til erstatningsansvarsloven og i overens-
stemmelse med påstanden. 

Det gøres gældende, at sagsøger har løftet denne bevisbyrde.

Der er tale om en almindelig culpabedømmelse, der i øvrigt skal foretages ud 
fra de almindelige pligter som Strandby Net A/S var underlagt, herunder ar-
bejdsmiljøloven og almindelige branchekutymer samt under hensyn til over-
/underordnelsesforholdet og -beføjelser.

Da Strandby Net A/S var ansvarlig for arbejdsopgaven gøres det gældende, at 
Standby Net A/S derfor helt eller delvist må opfattes som arbejdsgiver med der-
af følgende instruktionsbeføjelse, hvorfor det samtidig gøres gældende at 
Strandby Net A/S havde ansvaret for, at arbejdet blev tilrettelagt sikkerheds-
mæssigt fuldt forsvarligt.  

Ved arbejde forbundet med en særlig risiko for skade (farligt arbejde) er kravet 
til Strandby Net A/S´ agtpågivenhed skærpet både i forbindelse med planlæg-
ningen, instruktionen og udførelsen af arbejdet. Arbejde i højden er farligt ar-
bejde.
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Det er i øvrigt en skærpende omstændighed for ansvarsbedømmelsen, at Lars 
Peter Jensen, direktør for Strandby Net A/S, var til stede på ulykkestidspunktet 
uden at gribe ind. 

Det gøres herefter gældende, at Strandby Net A/S under omstændighederne er 
ansvarlig for ulykken og pligtig til at betale erstatning i henhold til erstatnings-
ansvarsloven og i overensstemmelse med påstanden i det ulykken skyldes at 
arbejdet ikke var tilrettelagt og ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt for-
svarligt.

2)
Det gøres gældende at Strandby Net A/S herudover er ansvarlig som følge af 
produktansvar, i det ulykken tillige var forårsaget af en defekt vantskrue. 

Det gøres herunder gældende at sagsøger har løftet bevisbyrden for defekten jf. 
ovenfor under afsnittet ”Vedrørende ulykken” 

Strandby Net A/S er som følge heraf pligtig til at betale erstatning i henhold til 
erstatningsansvarsloven og i overensstemmelse med påstanden.

Ad Aktieselskabet Trigon – Ansvar 
Det gøres gældende at Aktieselskabet Trigon er ansvarlig for ulykken og pligtig 
til at betale erstatning og godtgørelse i henhold til erstatningsansvarsloven.

Det er sagsøger der har bevisbyrden for, at Aktieselskabet Trigon er ansvarlig 
og pligtig til at betale erstatning i henhold til erstatningsansvarsloven og i over-
ensstemmelse med påstanden. 

Det gøres gældende at sagsøger har løftet denne bevisbyrde.

Der er tale om en almindelig culpabedømmelse, der i øvrigt skal foretages ud 
fra de almindelige pligter som Aktieselskabet Trigon er underlagt, herunder ar-
bejdsmiljøloven og almindelige branchekutymer samt under hensyn til over-
/underordnelsesforholdet og -beføjelser.

Ved arbejde forbundet med en særlig risiko for skade (farligt arbejde) er kravet 
til Aktieselskabet Trigons agtpågivenhed skærpet både i forbindelse med plan-
lægningen og instruktionen af arbejdet. Arbejde i højden er farligt arbejde.

Selvom det ved dom af den 20. december 2018 jf. bilag IIB er fastslået, at det var 
Strandby Net A/S, der havde pligt til at sikre at de konkrete forhold ude ved 
Elia var sikkerhedsmæssig forsvarlige, gøres det gældende at Aktieselskabets 
Trigons fortsat havde pligt til at sikre, at den ansatte arbejdede under sikker-
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hedsmæssige forsvarlige forhold, når virksomheden samtidig deltog i arbejdets 
forudgående planlægning. Aktieselskabet Trigon er således også at anse som 
arbejdsgiver helt eller delvist i forhold til ansvaret for, at arbejdet blev tilret-
telagt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Carsten Jacobsen blev således også instrueret af kollegaen Thomas Kristiansen 
(fra Aktieselskabet Trigon) og det var kollegaen Thomas Kristiansen, der havde 
pakket det medbragte udstyr ned. Thomas Kristiansen skal i denne forbindelse 
identificeres med Aktieselskabet Trigon direkte eller subsidiært efter DL 3-19-2. 

Det gøres gældende, at det udstyr, der var medbragt, var utilstrækkelig til løs-
ning af arbejdsopgaven, og at arbejdsopgaven ikke kunne udføres sikkerheds-
mæssigt fuldt forsvarligt med det medbragte udstyr

Aktieselskabet Trigon har ved deltagelse af nedpakningen af udstyret, mang-
lende instruks og manglende sikring af viden om arbejdsopgaven ikke varetage 
sin almindelige pligt til at drage tilstrækkelig med omsorg for den ansatte i for-
bindelse med planlægningen af arbejdet og dermed i forbindelse med ulykken. 
Arbejdet var således ikke tilrettelagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det gøres supplerende gældende, at arbejdet fra stige ikke kunne ske sikker-
hedsmæssigt fuldt forsvarligt, da betonunderlaget i Elia skråner ved de yderste 
stolper og at stigearbejde i henhold til AT-Vejledning B.3.1.1. 3 ikke må foregå 
fra skrånende underlag. Hertil gøres det supplerende gældende, at dele af de 
arbejdsopgaver, der skulle fortages fra stigen, tillige var ved brug af ikke let 
håndterbart værktøj, hvor der skulle anvendes to hænder. I henhold til AT-Vej-
ledning B.3.1. – 3 skal arbejdsredskaber ved stigearbejde være lette og let hånd-
terlige, og de skal kunne betjenes med en hånd.

Arbejdet på stige ville således af flere grunde ikke have været sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Herunder i forhold til den konkret arbejds-
opgave med at spraymale, i det underlaget var skrånende.

Der kunne have været anvendt stillads eller nedfiring fra oven. 

Selvom det manglende sikkerhedsudstyr ikke er den direkte årsag til ulykken, 
da Carsten Jacobsen ikke faldt ned fra stigen, gøres det dog gældende at den 
manglende planlægning, tilrettelæggelse og instruktion, herunder nedpakning 
af korrekt sikkerhedsudstyr, medfører at Aktieselskabet Trigon tillige er ansvar-
lig for ulykken.  

Arbejdsopgaven ville ikke kunne have været løst sikkerhedsmæssigt forsvar-
ligt, om det skete fra stigen eller fra nettet.
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Ad egen skyld
Når sagsøger i øvrigt har påvist ansvarspådragende handlinger og/eller adfærd, 
er det skadevolder, der skal løfte bevisbyrden for egen skyld.

Det gøres gældende, at de sagsøgte ikke har løftet denne bevisbyrde. 

Det bestrides derfor, at Carsten Jacobsen skulle have udvist egen skyld i en 
grad, som kan medføre nedsættelse eller bortfald af erstatningen.

Det gøres herunder gældende at Carsten Jacobsen ikke var instrueret i, at han 
ikke måtte opholde sig i nettet, herunder at der var en risiko for at nettet eller 
dets udstyr ikke ville kunne holde til hans vægt. Carsten Jacobsen var ikke erfa-
ren med ophængning af net, da det var det første net, han skulle hjælpe med at 
hænge op. Carsten Jacobsen kendte således ikke til, hvilken vægt nettet kunne 
holde til. Tværtimod er det naturligt, at Carsten Jacobsen troede, at nettet kunne 
holde til hans vægt, henset til de krav foreningen bag Elia havde krævet i for-
hold til den sikkerhedsmæssige opgave som nettet udgjorde. 

Brugen af stigen til at løse opgaven ville desuden jf. ovenfor også have været i 
strid med Arbejdstilsynets vejledning, da underlaget skrånede. Carsten Jacob-
sen kunne således under de konkrete forhold ikke have løst arbejdsopgaven 
sikkerhedsmæssigt fuld forsvarligt.

Strandby Net A/S´s anbringende i Processkrift A om at ulykken i øvrigt måtte 
være Carsten Jacobsens skyld, da man mener, at Carsten Jacobsen havde drejet 
forkert på en møtrik/ øjebolt og at det var dette, der havde medført ulykken be-
strides fuldt ud som urigtigt og udokumenteret.

Det fremgår direkte af Carsten Jacobsens forklaring i dom af den 20. december 
2018 Bilag IIB side 5 at vantskruen sprang uden, at han havde rørt ved den. Car-
sten Jacobsen har også efterfølgende bekræftet, at han på tidspunktet for ulyk-
ken ikke engang havde det værktøj på sig, som skulle anvendes til at efterspæn-
de vantskruen.

Det er endvidere også i strid med tidligere forklaringer fra Strandby Net A/S bi-
lag 9 side 48 i tilbagemelding om efterkommelse af påbud af den 21. marts 2017, 
hvor der hævdes, at være tale om materialesvigt ”Vi er overbeviste om, at ulykken 
skyldtes materialefejl i vantskruen som blev udskiftet efterfølgende uden problemer.” 
samt Lars Peter Jensens udtalelse af den 2. marts 2017 til Herning Folkeblad bi-
lag 11 side 1 ”Lars Peter Jensen fra Strandby Net mener , at ulykken, hvor den 41- åri-
ge mand fra Frederikshavn faldt ned, skyldes en materialefejl i en ringskrue, der holder 
nettet fast i den ene af siderne.”
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I forklaringen til Arbejdstilsynet fra Lars Peter Jensen som fremgår af afgørelse 
af den 14. marts 2017 bilag 9 ” Skadelidte var kravlet op i sikkerhedsnettet ved hjælp 
af stige og var gået hen til en af ydersøjlerne, hvor han manglede at male en vantskrue.” 

I forklaringen for Retten i Herning i december 2018 bilag IIB forklarede Lars Pe-
ter Jensen endvidere følgende om vantskruen. 

” Trods det fik han af sikkerhedsmæssige årsager lov til dagen efter at køre ned og sætte 
den vantskrue på, som var gået i stykker og havde været årsagen til, at Carsten Jacobsen 
var faldet ned.” og

” … dagen efter pillede den defekte vantskrue ned.”

Henset til de skiftende forklaringer fra Lars Peter Jensen og at der i øvrigt alene 
er tale om noget Lars Peter Jensen ”tror” gøres det gældende, at bevisbyrden 
for, at Carsten Jacobsen har udvist egen skyld ikke er løftet.  

Det bestrides i øvrigt, at Strandby Net A/S er i besiddelse af den samme øjebolt, 
som var til stede ved ulykkestidspunktet i henhold til tidligere anbringende og 
jf. ovenfor nævnte skiftende forklaringer, endsige generelt at testningen af den 
konkrete bolts styrke har betydning for sagen. 

Mener retten mod forventning, at sagsøger bærer bevisbyrden for at Carsten Ja-
cobsen ikke var ved at stramme vantskruen (og ved et uheld løsnede denne), da 
ulykken indtraf, gøres det gældende, at sagsøger i øvrigt har løftet sin bevisbyr-
de.

Hvis retten mod forventning skulle komme frem til, at ulykken skyldes forhold 
fra Carsten Jacobsens side, gøres det gældende, at en eventuelt udvist egen 
skyld, må kategoriseres som værende et øjebliks uopmærksomhed, som ikke 
kan medføre nedsættelse eller bortfald i retten til erstatning eller godtgørelse el-
ler i øvrigt måtte være disculperende i forhold til Aktieselskabet Trigon eller 
Strandby Net A/S´ ansvar.

Sagsomkostninger
Omkostningerne bør fastsættes i overensstemmelse med landsretternes vejle-
dende takster. Dog bør sagens omfang, i det kravet ikke kan opgøres endeligt, 
og sagens værdi dermed reelt kan blive højere, medføre, at omkostningerne 
skal fastsættes i den midterste til øverste del af intervallet.

Såfremt Strandby Net A/S bliver dømt, samtidig med at Aktieselskabet Trigon 
frifindes, gøres det gældende at sagsøger ikke skal betale Aktieselskabet Trigon 
omkostninger, idet, det er den uklare aftale mellem Strandby Net A/S og Aktie-
selskabet Trigon, der har medført nødvendigheden af, at indstævne begge par-
ter. Dette forhold bør sagsøger ikke bære risikoen og omkostningerne for. 
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Subsidiært at Strandby Net A/S skal friholde sagsøger for de omkostninger som 
sagsøger måtte blive pålagt af retten overfor Aktieselskabet Trigon, da det også 
i høj grad har været de ændrede forklaringer om både materialesvigt og in-
struktionsbeføjelse fra Strandby Net A/S, der har medført fastholdelsen af Ak-
tieselskabet Trigon i sagen…”

AKTIESELSKABET TRIGON har i sit påstandsdokument anført følgende:

”…

4. ANBRINGENDER
Til støtte for de nedlagte frifindelsespåstande gøres følgende gældende:  

Det gøres gældende, at Trigon ikke er rette sagsøgte, idet Carsten Jacobsen på 
tidspunktet for arbejdsulykken den 28. februar 2017 var udlejet til Strandby 
Net, som havde overtaget forpligtelserne overfor Carsten Jacobsen iht. arbejds-
miljølovens bestemmelser, herunder arbejdsmiljølovens §§ 16, 17, 38, 42 og 45.   

Det gøres således gældende, at tilsynspligten, instruktionen og sikkerhedsfor-
holdsreglerne iht. arbejdsmiljøloven på tidspunktet for arbejdsulykken lå ved 
Strandby Net A/S, som arbejdsgiver for Carsten Jacobsen i forbindelse arbejdet 
på Elia.  

I tilknytning hertil gøres det gældende, at det er tilstrækkeligt dokumenteret, at 
der forelå en mundtlig aftale mellem Strandby Net og Trigon om, at Carsten Ja-
cobsen på tidspunktet for arbejdsulykken var udlejet til Strandby Net. Samtidig 
gøres det gældende, at det er tilstrækkeligt dokumenteret, at Carsten Jacobsen 
fra Trigon havde fået oplyst, at han var udlejet til Strandby Net. 

Dette støttes til fulde af, at både Lars Peter Jensen (direktør og medarbejder af 
Strandby Net) samt Karl Erik Slynge (direktør for Trigon) på dagen for arbejds-
ulykken bekræftede overfor Arbejdstilsynet, at Carsten Jacobsen var lejet på ti-
mebasis, jf. bilag 9 side 1. 

Endvidere støttes det af, at strakspåbuddet af 14. marts 2017 fra Arbejdstilsynet 
blev givet til Lars Peter Jensen som direktør og medejer af Strandby Net, idet 
Strandby Net indtrådte som arbejdsgiver for Carsten Jacobsen, da Strandby Net 
havde lejet Carsten Jacobsen ved Trigon, jf. bilag 9 side 1-2.

I forlængelse heraf bemærkes det, at Arbejdstilsynet har fastholdt under straf-
fesagen, at Strandby Net var arbejdsgiver for Carsten Jacobsen på tidspunktet 
for arbejdsulykken, jf. Claus Jesper Gydesens forklaring i bilag IIB side 5 ne-
derst desangående.  

Ydermere støttes det af Strandby Nets tilbagemelding af 21. marts 2017 på Ar-
bejdstilsynets strakspåbud, idet Strandby Net anførte følgende (bilag 9 side 48):  
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”Vi har gennemgået vores procedure for opsætning af sikkerhedsnet. 
Umiddelbart kan vi ikke påvise en bedre løsning i tilfældet med 
”Elia”, da underlaget var skrånende. Normalt ville vi i denne højre 
bruge et stillads, men kunne ikke få et stabilt underlagt til opsætning 
af dette. Vi er meget bevidste om - også set i lyset af denne alvorlige 
ulykke - at vi fremadrettet sikrer og instruerer vores medarbejdere + 
indlejet mandskab i opsætning af vores sikkerhedsnet [fremhævning]. 
Vi er overbeviste om at ulykken skyldes materialefejl i vantskruen som 
blev udskiftet efterfølgende uden problemer”. 

At Strandby Net skal betragtes som arbejdsgiver og havde overtaget arbejdsgi-
verforpligtelserne, støttes endvidere af det forhold, at det fremgår af Arbejdstil-
synets påbud, at Lars Peter Jensen udførte arbejdsopgaven i samarbejde med 
Carsten Jacobsen, jf. bilag 9 side 2.  

Dette stemmer også overens med Carsten Jacobsens forklaring fra straffesagen 
(bilag IIB side 4-5). 

At Strandby Net skal betragtes som arbejdsgiver understøttes endvidere af Ret-
ten i Hernings dom af 20. december 2018, idet Retten i Herning netop under 
straffesagen fandt, at Strandby Net – og ikke Trigon – skal betragtes som ar-
bejdsgiver. Det bemærkes i den forbindelse, at dommen ikke er anket af Strand-
by Net, hvorfor den har retskraft.  

Det gøres gældende, at Strandby Net var ansvarlig som arbejdsgiver for Car-
sten Jacobsen under arbejdets udførsel og/eller som følge af produktansvar, idet 
deres produkt svigtede og var årsag til ulykken. 

At ulykken skyldes en produktfejl i vantskruen, støttes både af Strandby Nets 
ovennævnte tilbagemelding af 21. marts 2017 til Arbejdstilsynet (bilag 9 side 48) 
samt af Lars Peter Jensens udtalelse af 2. marts 2017 til Herning Folkeblad, jf. bi-
lag 11 side 1.  

I forlængelse heraf gøres det gældende, at der ikke kan lægges vægt på den af 
Lars Peter Jensen efterfølgende radikalt ændrede forklaring, da den beror på en 
efterrationalisering.  

Der må i stedet lægges vægt på Lars Peter Jensens forklaring, som er afgivet 
straks efter ulykken.  

Det bestrides som udokumenteret, at Strandby Net A/S har testet ”bol-
ten”/vantskruen for fejl, og at Strandby Net A/S – her mere end 2 ½ år efter ar-
bejdsulykken – fortsat skulle være i besiddelse af ”bolten”/vantskruen, som 
blev benyttet på uheldsdagen den 28. februar 2017.    
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Indholdet i bilag IIA dokumenterer ikke, at det er den faktiske bolt”/vantskrue, 
som blev benyttet på uheldsdagen.

****  

Såfremt retten – mod forventning – måtte finde, at Trigon er rette sagsøgte og 
dermed arbejdsgiver med de deraf følgende forpligtelser iht. arbejdsmiljølovens 
bestemmelser, gøres det gældende, at der ikke er noget ansvarsgrundlag fra Tri-
gons side.  

Det gøres i den forbindelse gældende, at det er Carsten Jacobsen der bærer be-
visbyrden for, at den arbejdsulykke, som han var udsat for, skyldes Trigons cul-
pøse forhold.  

Denne bevisbyrde har Carsten Jacobsen ikke løftet, idet arbejdet – uanset om 
forpligtelserne iht. arbejdsmiljøloven rent faktisk påhvilede Trigon – var tilret-
telagt på forsvarlig vis af Trigon, ligesom Trigon havde opfyldt sin instruktions-
forpligtelse overfor Carsten Jacobsen, der var en erfaren medarbejder på davæ-
rende tidspunkt. 

Det bemærkes i den forbindelse, at smedemester Thomas Houtved Kristiansen 
den 27. februar 2017 – efter at have talt med Lars Peter Jensen – havde gennem-
gået arbejdsopgaven med Carsten Jacobsen inden arbejdets udførelse, ligesom 
smedemester Thomas Houtved Kristiansen på dagen for arbejdets udførelse 
den 28. februar 2017 havde gennemgået det værktøj og materiale, som Carsten 
Jacobsen skulle benytte til arbejdets udførelse. 

Det bestrides således under alle omstændigheder, at Trigon har handlet ansvar-
spådragende overfor Carsten Jacobsen, ligesom det herunder bestrides, at Tri-
gon har overtrådt arbejdsmiljølovens §§ 16, 17, 38, 42 og 45. Det bestrides samti-
dig, at Trigon er ansvarlig for Thomas Houtved Kristensens adfærd i medfør af 
DL 3-19-2.  

Såfremt Carsten Jacobsen havde fulgt den givne instruktion og vejledning om 
arbejdets udførelse, herunder om at benytte en stige til arbejdets udførelse, gø-
res det gældende, at arbejdsulykken ikke ville være indtruffet.  

Det bestrides i den forbindelse, at det var nødvendigt med faldsikringsudstyr til 
arbejdets udførelse, idet arbejdet kunne have været udført forsvarligt fra en sti-
ge uden faldsikringsudstyr.  
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Det bestrides således samtidig, at arbejdsopgaven ikke var egnet til at blive ud-
ført fra stige og/eller at det var i strid med Arbejdstilsynets vejledning at udføre 
arbejdet fra stige på gulvet/underlaget.  

Af bilag 8 side 8 og side 10 fremgår tydeligt, at gulvet/underlaget var egnet til at 
udføre arbejdet fra stigen.  

I tilknytning hertil bemærkes, at det under alle omstændigheder ikke var stigen, 
som var årsag til ulykken, ligesom ulykken ikke skete fra stigen. Arbejdsulyk-
ken skete derimod oppe på sikkerhedsnettet. Der er dermed ikke årsagsforbin-
delse mellem det forannævnte påberåbte forhold og ulykken.  

Arbejdstilsynet har da heller ikke givet påbud om forbud mod arbejdets udfø-
relse fra stigen, eller at der skulle have været benyttet faldsikringsudstyr i for-
bindelse med arbejdets udførelse fra stigen jf. bilag 9.   

Det gøres derfor gældende, at gulvet/underlaget var egnet til at medføre arbej-
de fra stige, og at arbejdets udførelse fra stige ikke er i strid med Arbejdstilsy-
nets vejledninger desangående.  

Det gøres gældende, at det er Carsten Jacobsen, der bærer bevisbyrden for de 
nærmere omstændigheder omkring arbejdsulykken, herunder at arbejdet – som 
påstået af Carsten Jacobsen – ikke var egnet til at blive udført fra stige. Denne 
bevisbyrde har Carsten Jacobsen ikke løftet.  

Det må i den forbindelse komme Carsten Jacobsen bevismæssigt til skade, at 
Carsten Jacobsen ikke har afholdt syn & skøn til belysning af uheldsstedet, som 
ellers opfordret til af de sagsøgte.  

Det bestrides, at arbejdsopgaven – dvs. det at udføre smedearbejde fra en stige 
– skal betragtes som ”farligt arbejde”, og at Trigons agtpågivenhed som følge
heraf skulle være skærpet iht. pligterne i arbejdsmiljøloven.   

Arbejdsopgaven – dvs. det at udføre smedearbejde fra en stige – var tværtimod 
en ukompliceret arbejdsopgave, i særdeleshed for Carsten Jacobsen, der havde 
mange års erfaring i smedearbejde.  

Det gøres gældende, at sagsøger skal betragtes som en erfaren medarbejder, og 
at sagsøger havde tilstrækkelig erfaring til at udføre arbejdsopgaven.  

 Sammenfattende gøres det således gældende, at Trigon – under alle omstæn-
digheder – ikke er erstatningsansvarlig for Carsten Jacobsens arbejdsulykke, og 
at Trigon skal frifindes. 
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****  

 Såfremt retten måtte finde, at Trigon er erstatningsansvarlig for Carsten Jacob-
sens arbejdsulykke, gøres det gældende, at Carsten Jacobsen har udvist egen 
skyld ved at kravle op på sikkerhedsnettet i stedet for at udføre arbejdsopgaven 
fra stigen, som bør føre til at erstatningspligten skal bortfalde helt eller delvist. 

****

Såfremt retten kommer frem til, at Trigon og Strandby Net er solidarisk ansvar-
lige for Carsten Jacobsens påståede tab, gøres det gældende, at Strandby Net 
skal friholde Trigon i det indbyrdes forhold, da Strandby Net – under alle om-
stændigheder – er nærmest til at bære erstatningsansvaret for den indtrufne ar-
bejdsulykke.

…”

Strandby Net A/S har i sit påstandsdokument anført følgende:

”…

ANBRINGENDER 

1 Over for sagsøgeren 

Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det overordnet gælden-
de, at Strandby Net A/S ikke er arbejdsgiver for sagsøgeren og ikke har overta-
get arbejdsgivers forpligtelser i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.  

 Instruktions- og tilsynsforpligtelse mv. har således alene påhvilet Carsten Ja-
cobsens arbejdsgiver, Aktieselskabet Trigon.  

Som det fremgår af forklaringen under straffesagen fra Lars Peter Jensen, er 
montage af sikkerhedsnet ikke en opgave, som Strandby Net kan udføre, hvor-
for Strandby Net valgte at hyre Aktieselskabet Trigon til dette arbejde. Der er 
således tale om, at Strandby Net har hyret Aktieselskabet Trigon til et bestemt 
stykke arbejde, som Strandby Net ikke havde kompetencer inden for, og der er 
ikke tale om leje af en medarbejder, men derimod en underentreprise.  

Som det videre fremgår af forklaringen, var det oprindeligt aftalen, at Aktiesel-
skabet Trigon selv skulle udføre arbejdet, men på grund af travlhed hos Aktie-
selskabet Trigon valgte Lars Peter Jensen at køre med ud til Elia. Strandby Net 
bliver ikke arbejdsgiver for sagsøgeren som følge af at Lars Peter Jensen valgte 
at tage med ud til Elia og deltage i arbejdet.  
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Det skal også bemærkes, at Carsten Jacobsen mødte ind hos sin sædvanlige ar-
bejdsgiver Aktieselskabet Trigon, ligesom det var Aktieselskabet Trigon, der be-
tale hans løn den pågældende arbejdsdag. Det værktøj mv., som Carsten Jacob-
sen skulle anvende til opgaven, var endvidere pakket af Thomas Kristensen fra 
Trigon. Der er ingen aftale mellem Aktieselskabet Trigon, om at Strandby Net 
har lejet Carsten Jacobsen, og Strandby Net har da også betalt Aktieselskabet 
Trigon væsentligt mere end blot Carsten Jacobsens løn, jf. herved bilag IIC. 
Strandby Net har således betalt for en arbejdsydelse og ikke en enkelt medar-
bejders løn.  

Der er heller ingen aftale om, at Strandby Net skulle have overtaget instruk-
tions- eller tilsynsforpligtelsen i forhold til Carsten Jacobsen. Det ville da også 
være usædvanligt, da der jo netop er tale om, at Strandby Net havde hyret Ak-
tieselskabet Trigon til at udføre arbejde, som Strandby Net ikke selv havde no-
gen kompetencer inden for. Strandby Net må derfor også kunne forvente, at 
Carsten Jacobsen var instrueret i tilstrækkeligt omfang af sin arbejdsgiver. Rent 
faktisk blev Carsten Jacobsen også instrueret af Thomas Kristiansen. Det er der-
for også Aktieselskabet Trigon, som er nærmest til at bære et eventuelt erstat-
ningsansvar i sagen, og der er ikke grundlag for at betragte Strandby Net som 
arbejdsgiver i forhold til Carsten Jacobsen.  

Den omstændighed, at Lars Peter Jensen, over for politiet har oplyst, at Strand-
by Net har lejet Carsten Jacobsen, indebærer ikke, at der er tale om leje af med-
arbejder med den konsekvens, at Strandby Net har overtaget arbejdsgiverfor-
pligtelserne. Lars Peter Jensen er ikke jurist og har ikke kendskab til sondringen 
mellem leje af medarbejder og underentreprise. Det fremgår dog samtidig klart 
af hans forklaringer til politiet, at Strandby Net har bestilt et stykke arbejde, 
som selskabet ikke selv havde de nødvendige kompetencer til. Forholdet skal 
derfor også bedømmes ud fra de faktiske forhold og ikke ud fra Lars Peter Jen-
sens ordvalg. 

Ifølge de kriterier, som Arbejdstilsynet selv har oplyst, at de lægger vægt på i 
vurderingen af, hvem der er arbejdsgiver, jf. herved bilag 9, side 54, er det Ak-
tieselskabet Triton, der er arbejdsgiver. Det er således Aktieselskabet Triton, 
som har instrueret Carsten Jacobsen forud for opgaven. Aktieselskabet Triton er 
også den eneste part, som har haft mulighed for at instruere om opgaven, idet 
montage af net ikke er et område, som Strandby Net beskæftiger sig med. 
Strandby Net har bestilt en ydelse, og der har ikke været tale om, at det speci-
fikt har været Carsten Jacobsen, der er blevet lejet, ligesom det har været Triton, 
der har stillet det nødvendige værktøj mv. til rådighed for Carsten Jacobsen.  

Der henvises endvidere til FED 2002.2536 V og FED 2001.1741 V.  
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Den omstændighed, at Strandby Net er dømt under straffesagen, indebærer ik-
ke, at det under nærværende sag kan lægges til grund, at Strandby Net er ar-
bejdsgiver, eller at arbejdsgivers forpligtelser i henhold til arbejdsmiljølovgiv-
ningen påhviler Strandby Net. Dommen har ikke retskraft under denne sag 
mellem nogle andre parter, og der skal foretages en selvstændig prøvelse i den-
ne sag om, hvorvidt Strandby Net har haft og/eller tilsidesat nogle forpligtelser 
i forhold til Carsten Jacobsen.  

For det tilfælde at retten måtte finde, at arbejdsgivers omsorgsforpligtelser er 
overgået til Strandby Net gøres det gældende, at Carsten Jacobsen ikke har løf-
tet sin bevisbyrde for, at Strandby Net har tilsidesat sine forpligtelser vedrøren-
de instruktion, tilsyn eller tilrettelæggelse af arbejdet. 

Lars Peter Jensen var således ikke bekendt med, at Carsten Jacobsen havde be-
væget sig op på sikkerhedsnettet, og det var således helt utilregneligt, at han 
anvendte denne arbejdsmetode. 

Det var i øvrigt også helt unødvendigt, idet arbejdet kunne udføres fra en af de 
af Trigon medbragte stiger. Alt arbejde indtil da, var da også foregået fra de 
medbragte stiger. Det skal bemærkes, at Carsten Jacobsen var en erfaren medar-
bejder, som havde erfaring med arbejde fra højder.  

Det er i øvrigt Aktieselskabet Trigon, som har stillet materiel mv. til rådighed 
for Carsten Jacobsen. Det er derfor også alene Aktieselskabet Trigon, som har 
haft ansvaret for, at Carsten Jacobsen har haft det nødvendige faldsikringsud-
styr med.  

Ulykken kan således ikke bebrejdes Strandby Net.  

For det tilfælde at retten måtte finde, at Strandby Net har handlet ansvarspå-
dragende, gøres det gældende, at erstatningspligten skal bortfalde eller nedsæt-
tes på grund af egen skyld fra Carsten Jacobsens side, idet han er kravlet op i 
nettet, uagtet at arbejdet kunne udføres fra en stige.  

Det er heller ikke påvist, at ulykken skyldes materielfejl, som Strandby Net 
skulle være ansvarlig for. Der er således ikke påvist defekt eller lignende ved 
vantskruen. Det er sagsøgerens bevisbyrde, og denne er ikke løftet.  

Gerningsstedsundersøgelserne konkluderer således ikke, at der er en defekt ved 
vantskruen, og sagsøgeren har trods opfordring hertil, undladt at føre nærmere 
bevis herfor i form af syn og skøn. Sagens bilag IIB viser i øvrigt, at vantskruen 
ikke slipper ved en vægtbelastning på 500 kg., hvorfor der ikke er en defekt el-
ler fejl ved vantskruen.  
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Efter sagsøgtes opfattelse skyldes ulykken således en fejl fra Carsten Jacobsens 
side, idet han har efterspændt skruen den forkerte vej, hvilket ikke er et forhold, 
der kan bebrejdes Strandby Net.  

I forhold til sagsøgerens subsidiære anbringende om, at Strandby Net skal fri-
holde sagsøgeren for eventuelle sagsomkostninger, som sagsøgeren måtte blive 
dømt til at betale til Aktieselskabet Trigon gøres det gældende, at det er sagsø-
geren, som selv har valgt at stævne Aktieselskabet Trigon under nærværende 
sag. Sagsøgeren må derfor også selv betale sagsomkostninger for det tilfælde, at 
det måtte vise sig, at der ikke er grundlag for at rette et krav mod Aktieselska-
bet Trigon. Det følger af almindelige principper om udmåling af sagsomkost-
ninger, jf. bl.a. FED 2010.2 Ø. 

2 Over for Aktieselskabet Trigon 

For det tilfælde at retten måtte finde, at Strandby Net og Aktielselskabet Trigon 
begge er er ansvarlige for arbejdsulykken, gøres det gældende, at Aktieselska-
bet Trigon i det indbyrdes forhold må bære hele eller størstedelen af erstat-
ningspligten, idet Aktieselskabet Trigon som arbejdsgiver for Carsten Jacobsen 
og som den part, der er sagkyndig inden for montagearbejdet har været nær-
mest til at forebygge arbejdsulykken.  

…”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.

Rettens begrundelse og resultat
Det er ubestridt, at ulykken skete, da sikkerhedsnettet, som Carsten Jacobsen 
befandt sig på, slap sin fæstning til den ene søjle, hvorefter han faldt ca. 3 meter 
ned på bunden af skulpturen, hvorved han brækkede begge håndled. Der var 
ikke truffet foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, inden Carsten Jacob-
sen påbegyndte arbejdet. Efter de afgivne forklaringer lægger retten til grund, 
at hverken Trigon eller Strandby Net A/S havde instrueret Carsten Jacobsen om 
sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejdet i højden, hverken i rela-
tion til arbejdet fra stigen, der foregik under særlige forhold, idet stigen skulle 
stå på et afrundet grundlag, eller om at arbejde fra sikkerhedsnettet. Det lægges 
endvidere til grund, at ingen af selskaberne førte tilsyn med hans arbejde. Ret-
ten finder på grundlag heraf, at arbejdet ikke var tilrettelagt sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt, hvilket var årsagen til, at Carsten Jacobsen kom alvorligt til skade.

Strandby Net A/S er ved Retten i Hernings dom af 20. december 2018 idømt en 
bøde for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82 ved ikke at have tilrettelagt ar-
bejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dommen er ikke anket. Carsten Jacobsen 
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og Trigon var ikke parter i straffesagen, og dommen kan ikke tillægges positiv 
retskraft i relation til vurderingen af om Strandby Net A/S efter de erstatnings-
retlige regler er ansvarlig overfor Carsten Jacobsen. 

Efter forklaringerne lægger retten til grund, at Trigon og Strandby Net A/S ikke 
havde aftalt hvilket selskab, der varetog instruktions- og tilsynspligten over for 
Carsten Jacobsen. Retten lægger endvidere til grund, at Carsten Jacobsen ikke 
havde fået oplyst, at han var udlejet til Strandby Net A/S, og at han startede sin 
arbejdsdag i Trigon med en opgave, som forventedes at vare 1 dag, ligesom han 
modtog løn fra Trigon. Efter forklaringerne lægger retten endvidere til grund, 
at Thomas Houtved Kristiansen pakkede det værktøj, stiger og materialer, her-
under maling, som skulle benyttes til opgaven, ligesom det var Thomas Hout-
ved Kristiansen som orienterede Carsten Jacobsen om den opgave, som han 
skulle udføre. Trigon findes som følge heraf fortsat at have været arbejdsgiver 
for Carsten Jacobsen på uheldstidspunktet, herunder tillige for opgaven med at 
male øjebolte og vantskruer.

Trigon findes herefter at have tilsidesat sin instruktions- og tilsynsforpligtelse 
og derved undladt at sikre sig, at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt for-
svarligt, hvorfor selskabet er erstatningsansvarlig overfor Carsten Jacobsen. 

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Strandby Net A/S over for Fonden 
Elia havde påtaget sig opgaven med at montere sikkerhedsnettet i skulpturen. 
Efter Lars Peter Jensens og Thomas Houtved Kristiansens forklaringer lægger 
retten endvidere til grund, at det var aftalt mellem selskaberne, at Trigon skulle 
bistå med at montere sikkerhedsnettet i skulpturen, og at det var Trigon, som 
medbragte det udstyr, som skulle benyttes til arbejdet, der skulle foregå i 3 me-
ters højde. Retten finder ikke, at der på grundlag heraf er grundlag for at pålæg-
ge Strandby Net A/S en instruktions- eller tilsynsforpligtelse over for Carsten 
Jacobsen. Retten finder endvidere ikke, at det er bevist, at Strandby Net A/S i 
øvrigt har handlet ansvarspådragende.

Retten finder ikke, at Carsten Jacobsen har bevist, at vantskruen slap gevindet 
på grund af materialesvigt, og Strandby Net A/S er derfor ikke ansvarlig for 
ulykken som følge af produktansvar. 

Retten finder ikke, at der i Carsten Jacobsens udførelse af sit arbejde er grund-
lag for at nedsætte erstatningen som følge af egen skyld. 

Som følge af ovenstående, og da erstatningskravet ikke er bestridt størrelses-
mæssigt, tages Carsten Jacobsens påstand overfor Trigon til følge som nedenfor 
bestemt, ligesom Strandby Net A/S frifindes for Carsten Jacobsens påstand og 
for Trigons friholdelsespåstand.
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Sagsomkostninger
Efter sagens udfald skal Trigon betale sagsomkostninger til Fagforeningen Dan-
mark med 55.265 kr.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af advokatudgift med 48.125 kr. inklusive moms, af retsafgift med 7.140 kr., i alt 
55.265 kr. 

Fagforeningen Danmark skal til Strandby Net A/S betale 28.500 kr. i sagsom-
kostninger. Beløbet dækker Strandby Net A/S’ udgifter til advokat og er fastsat 
efter sagens værdi, forløb og udfald. Det er under sagen oplyst, at Strandby Net 
A/S er momsregistreret.

Trigon skal efter sagens udfald og forløb betale 10.000 kr. til Strandby Net A/S. 
Beløbet dækker Strandby Net A/S udgifter til advokat.

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

Aktieselskabet Trigon tilpligtes at betale Carsten Jacobsen kr. 260.747,77 med 
procesrente af kr. 190.982,77 fra den 24. juli 2018 og med procesrente af kr. 
69.765 fra den 6. august 2019.

Strandby Net A/S frifindes for Carsten Jacobsens påstand.

Strandby Net A/S frifindes for Aktieselskabet Trigons friholdelsespåstand. 

Aktieselskabet Trigon skal til Fagforeningen Danmark betale sagsomkostninger 
med 55.265 kr. 

Fagforeningen Danmark skal til Strandby Net A/S betale sagsomkostninger 
med 28.500 kr.

Aktieselskabet Trigon skal til Strandby Net A/S betale sagsomkostninger med 
10.000 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.
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