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Københavns Byret 

Udskrift af dombogen 

DOM 

Afsagt den 6. maj 2019 i sag nr. BS 41B-4421/2016: 

H 

mod 

M ApS 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Under denne sag, der er anlagt den 26. juli 2016, har sagsøger, H, nedlagt på-

stand om, at sagsøgte, M ApS, tilpligtes at betale 303.913,78 kr. med tillæg af 

procesrente af 150.000 kr. fra den 25. juli 2016 og af 153.913,78 kr. fra den 28. 

marts 2017. 

Kravet angives at vedrøre erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse 

for svie- og smerte i anledning af en arbejdsulykke, som hun var udsat for under 

sit arbejde som bygningsmaler den 12. august 2013. 

Kravet var oprindeligt opgjort til 394.790,93 kr., jf. sagens bilag 4, 5 og 12. 

H har i forbindelse med hovedforhandlingen frafaldet erstatningskravet på 

50.877,15 kr., som er opgjort i bilag 12. H har endvidere accepteret, at hendes 

indtægter i sygeperioden fra arbejdsgiver, som i erstatningsopgørelsen i bilag 5 

er opgjort til 24.371,46 kr., forhøjes med 40.000 kr. til 64.371,46 kr., hvorved 

det påstævnte beløb fremkommer. 

M ApS har nedlagt påstand om frifindelse. 

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 

218 a. 

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af H og J. 

H har forklaret, at hun er udlært malersvend i 2009. Hun arbejdede i en 

årrække hos Malerfirmaet [virksomhed1]. 

Arbejdsopgaven bestod i at renovere bagtrapperne i en ejendom i [Gade1] på 

[By1]. Det havde hun prøvet før hos [virksomhed1]. Hun var 
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startet hos sagsøgte den 15. juli 2013, og hun kom til skade den 12. august 2013. 

Det var ikke den første arbejdsopgave, hun havde hos sagsøgte. Uheldet skete 

kort tid efter, at hun var begyndt på arbejdsopgaven, men hun husker ikke, om 

det var den første dag. Vægge mv. på bagtrapperne skulle afrenses for kalk, 

hvorefter der skulle opsættes filt og spartles og males. Der skulle renoveres 2 

bagtrapper. Hun skulle udføre arbejdsopgaven sammen med en lærling. Hendes 

mester, J, var på pladsen den første dag, hvor han viste dem, hvad der skulle 

laves. Hun og lærlingen skulle renovere hver sin opgang. 

Hun var kørende i en lille firmabil og havde medbragt nogle af materialerne og 

redskaberne. J havde også forskellige ting med. J havde vurderet, hvad de skulle 

have med og havde pakket bilen. De havde bl.a. medbragt en støvsuger, der er 

ca. dobbelt så stor som en almindelig støvsuger, en giraf, der er et sliberedskab 

til at fjerne kalk med, støvdragter og støvmasker og en 3,5 til 5 meter lang 

slange til at forbinde giraffen med støvsugeren. Slangen, giraffen og støvsuge-

ren var adskilte, når de blev håndteret. De havde endvidere medbragt en kom-

bistige, der er større end en almindelig stige, og en almindelig stige. Af materi-

aler havde de medbragt spartelmasse. Hun husker ikke hvor meget, men der 

skal nok bruges 10 spande til én opgang. De medbragte almindelige malerred-

skaber som pensler, spartler, skafter, forlængerskafter, afdækningspap og tape. 

Materialerne og malerredskaberne m.v. skulle opbevares i et fyrrum i kælderen. 

For at komme ned i fyrrummet skulle de gå ned ad en kældertrappe. Der var 

kun den ene adgangsvej til fyrrummet. Det var J, der havde tilrettelagt arbejdet 

sådan, at tingene skulle opbevares i kælderen. Det var hende og lærlingen, der 

bar tingene op og ned fra kælderen, når de skulle bruge noget. En halv time før 

fyraften pakkede de tingene sammen og bar dem ned i kælderen ad kældertrap-

pen, så beboerne kunne benytte bagtrapperne. 

Uheldet skete sidst på dagen i forbindelse med, at de var ved at pakke sammen. 

Hun gik med en almindelig plastikpose i favnen. Posen var fyldt op med støv-

dragter og støvmasker. Da hun var kommet et stykke ned ad trappen, snublede 

hun, fordi trinnene ikke var så brede, og hun røg næsten helt ned til bunden af 

trappen. Hun brugte begge hænder til at holde posen foran på brystet. Hun 

havde været oppe og nede ad trappen flere gange, før uheldet skete. Støvsuge-

ren og giraffen bar de ned i én hånd, så de kunne holde fat i gelænderet. De 

skulle op og ned ad trappen 8-10 gange i løbet af en arbejdsdag. 

Efter uheldet var hun på skadestuen, og hun var sygemeldt fra den 12. til den 

23. august 2013. Hun blev opereret i januar 2015, fordi hendes fod var fuld-

stændig løs. Fra 2013 til operationen i 2015 gik hun med en skinne på foden for

at holde foden på plads. Foden gjorde ondt på grund af arvæv i leddet. Hun

genoptog bestemt ikke arbejdet den 5. februar 2015, og hun ved ikke,
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hvorfor det er anført i journalen. Hun boede på det tidspunkt hjemme hos sine 

forældre, fordi hun fik morfin og var sengeliggende. Hun bor på 2. sal og kunne 

ikke tage vare på sig selv på det tidspunkt. Fra maj 2015 til september 2015 gik 

hun til genoptræning, og fra november 2015 til slut februar 2016 arbejdede hun 

deltids. Hun kunne ikke genoptage arbejdet før den 30. november 2015, da hen-

des arbejdsgiver ikke kunne tilbyde hende et skånejob. Hun har afvist, at hun 

kan være set i malertøj i løbet af sygeperioden. 

Hun har taget billedet af trappen i bilag 9. Det må være taget i 2015/2016. Hun 

havde kun én pose til at bære materialer m.v. i. Det var en pose, som hun selv 

havde haft med. Tingene skulle samles, da der ikke var så meget plads i fyr-

rummet. Hun bar tingene i en pose, da det var nemmere at samle tingene. Hun 

havde gjort J opmærksom på, at de skulle bruge flere poser. Hun havde nævnt 

for J, at kældertrappen ikke var egnet til færdsel op og ned. Hun var ikke aktiv 

som spejder i sin sygeperiode. Hun har deltaget i møder, men hun har ikke været 

fysisk aktiv. Hun kunne ikke stå på stiger, da man står på trædepuden og det 

forplanter sig op i foden. Det svarer til at gå i højhælede sko. Foden hævede op 

på grund af væske, og det gjorde ondt at gå. 

J har forklaret, at han ejer M ApS. Han har været selvstændig maler i 20 år. Han 

husker ikke, hvor mange medarbejdere han havde i 2013, men han har normalt 

mellem 5 og 11 ansatte. Firmaet er beskæftiget med maling af bygninger, her-

under maling af vinduer, facader og vægge og forudgående spartling og opsæt-

ning af filt. Til arbejdet benyttes helt sædvanlige malerredskaber. Firmaet maler 

mange trapper, både for- og bagtrapper. Det er ikke usædvanligt, at bygherren 

stiller et fyrrum i kælderen til rådighed for opbevaring af materialer og redska-

ber. De biler, firmaet benytter, er så små, at der normalt ikke er plads til at 

opbevare materialer mv. Materialerne må heller ikke få frost. 

Beskaffenheden af den bagtrappe, der skulle males, er som i 80 procent af de 

ejendomme, de arbejder på. Kældertrappens beskaffenhed var ikke anderledes 

end bagtrappens, og den var ikke farlig. Vidnet var med sagsøger ude på ar-

bejdsstedet ved opgavens begyndelse. Han husker ikke, om han havde en ar-

bejdsbeskrivelse med, men det har han som oftest. Han læser normalt arbejds-

beskrivelsen op og gennemgår, hvad der skal laves. Han gav ikke sagsøger 

nogle specielle instruktioner, da dette ville være overflødigt, da sagsøger er ud-

dannet maler og tidligere har udført lignende arbejdsopgaver. Han husker ikke, 

at han har talt med sagsøger om kældertrappen. Han har selv været oppe og 

nede ad trappen flere gange. Han var forbi arbejdspladsen flere gange, men han 

husker ikke hvor ofte. Arbejdsperioden var fastsat til 6-8 uger, men arbejdet 

stod stille i en periode på grund af sagsøgers sygemelding. 

Han hørte ikke noget fra sagsøger, efter at hun var raskmeldt. Sagsøger har ikke 

fortalt, at hun var utryg ved at benytte trappen, eller at der var for få poser til 

materialer mv. Normalt bliver der udleveret plastiksække til materialer  
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mv. Småværktøjer ville han nok have transporteret frem og tilbage i en tom 
malerspand. Normalt instruerer han ikke medarbejdere i at gå på trapper, da det 
er lidt som at cykle. Han formoder ikke, at det er nødvendigt, da det er voksne 
mennesker, han har ansat.

Han har taget billedet af trappen i bilag H. Det er taget i juli 2016. Billedet viser 

den kældertrappe, der er omhandlet i sagen. Han hørte første gang om uheldet, 

da sagsøger ringede og fortalte, at hun var faldet. Han opsagde sagsøger på 

grund af arbejdsmangel. Det er helt sædvanligt i branchen, da der er store sæ-

sonudsving. Han anvender aldrig skurvogne eller materialecontainere. Materi-

aler m.v. står normalt i bilen eller i et rum anvist af bygherren. 

Trinnene på kælder- og bagtrappe var nok lige dybe, men løbet på bagtrappen 

var nok kun på 6-7 trin. Sagsøger havde fået udleveret malerspande, som hun 

kunne bære småværktøjer m.v. i. 

H har supplerende forklaret, at de ikke havde malerspande på det tidspunkt, 

hvor uheldet skete. Hvis de havde haft det, ville hun have båret tingene i dem. 

J har supplerende forklaret, at der var malerspande på stedet fra den første dag. 

De har altid malerspande med i bilen. Han kan huske, at han har læsset malers-

pande af på arbejdsstedet.  

Parternes synspunkter 

H har i påstandsdokument af 15. marts 2019  anført følgende: 

"... 

Sagsøger var på ulykkesdagen sat til at udføre malerarbejde på [Gade1] på 

[By1]. 

Arbejdet var tilrettelagt på den måde, at de materialer som sagsøger skulle an-

vende, var placeret i et rum i ejendommens kælder, sådan at sagsøger – hver 

gang hun skulle hente materialer – skulle færdes op og ned ad den 

kældertrappe der er vist på de fremlagte fotos (bilag 9 og bilag H). 

Kældertrappen var således en adgangsvej, hvorom gælder, at arbejdsgiverens 

ansvar er skærpet. 

Når henses til trappens beskaffenhed og til, at arbejdet var tilrettelagt således, 

at sagsøger skulle færdes på trappen mange gange i løbet af en arbejdsdag med 

byrder i hænderne gøres det gældende, at sagsøgte er erstatningsansvarlig i an-

ledning af sagsøger fald på trappen. 

Det gøres videre gældende, at der er den fornødne årsagssammenhæng mellem 

sagsøgers tab og arbejdsulykken og at sagsøgers erstatningskrav kan op- 
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gøres i overensstemmelse med de fremlagte erstatningsopgørelser (bilag 4, bi-

lag 5 og bilag 12). 

..." 

H har i forbindelse med hovedforhandlingen nedsat de i bilag 4, 5 og 12 op-

gjorte krav som anført ovenfor. 

M ApS har i påstandsdokument af 18. marts 2019 blandt andet anført følgende: 

"... 

Ansvarsgrundlaget 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at sagsøger ikke har 

dokumenteret, at arbejdsskaden den 12. august 2013 skyldes ansvarspådrag-

ende forhold hos sagsøgte. 

Sagsøger vrikkede om på foden, da hun gik ned ad kældertrappen ved 

ejendom-men beliggende [Gade1] på [By1], mens hun udførte arbejde for 

sagsøgte. Trappen var en for ejendommen almindelig muret kældertrappe med 

trin på mellem 21,5 til 23 cm i bredden (bilag H). Trappen var ikke stejl, og 

den var udstyret med gelænder i den ene side. 

Det gøres gældende, at trappens indretning ikke var sikkerhedsmæssigt ufor-

svarlig, samt at sagsøger ikke har dokumenteret, at skadens indtræden skyldes 

trappens indretning. Skaden var et hændeligt uheld. 

J, indehaver af sagsøgte, var ikke tilstede, da skaden indtrådte, men han kom 

lejlighedsvis forbi ejendommen med materiale og førte i den forbindelse tilsyn 

med arbejdets udførelse. Hertil kommer det forhold, at sagsøger var en erfaring 

bygningsmalersvend, hvorfor kravet til udførelsen af tilsyn samt instruktion i 

arbejdets udførelse må siges at være ganske beskedent. Udførelse af arbejde på 

trapper var endvidere en ganske sædvanlig arbejdsopgave for sagsøger. 

Henset til sagsøgers erfaring samt det forhold at skaden indtrådte under udfø-

relsen af en enkel og ukompliceret arbejdsopgave, gøres det gældende at sag-

søgte førte tilstrækkeligt tilsyn med og havde instrueret tilstrækkeligt i arbej-

dets udførelse. 

Erstatningsopgørelserne - tabt arbejdsfortjeneste 

De fremsendte erstatningsopgørelser, bilag 4, 5 og 12, bestrides. 

.... 

Perioden 26. januar 2015 – 29. februar 2016 (bilag 5) 

Indledningsvis bemærkes, at sagsøger trods opfordring hertil (opfordring D) 

ikke har oplyst den præcise dato for, hvornår hun genoptog arbejdet hos City  
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Gruppen A/S, som sagsøger var ansat hos pr. 3. oktober 2014. Sagsøger har 

tillige ikke, trods opfordring hertil, fremlagt lønsedler fra datoen for arbejdets 

genoptagelse og frem til 29. februar 2016. På den baggrund gøres det gældende, 

at erstatningskravet for perioden 26. januar 2015 – 29. februar 2016 i det hele 

er udokumenteret. 

I den anledning henledes opmærksomheden på udskrivningsepikrise af 5. fe-

bruar 2015, (bilag 2, s. 25) hvoraf fremgår, at sagsøger anvendte skinne på job-

bet og tapede sin ankel op, når hun gik med vandrestøvler. Sagsøger var tillige 

spejder i sin fritid. 

Sagsøger blev opereret den 26. januar 2015 og afsluttede sit genoptræningsfor-

løb den 7. september 2015. Af udskrivningsepikrisen dateret den 16. september 

2015 (bilag 2, s. 30) fremgår, at sagsøger fremstod velfungerende og tilnærmel-

sesvis på habituelt funktionsniveau. 

Af kontaktnotat dateret den 27. november 2015 (bilag I, s. 25) fremgår tillige, 

at kommunen orienterede sagsøger om, at sagsøgers arbejdsgiver skulle be-

tale løn for de timer, sagsøger arbejdede. Af e-mail dateret den 1. december 

2015 (bilag I, s. 29) fremgår, at sagsøger havde startet arbejde tre dage om 

ugen. 

Det gøres gældende, at sagsøger kunne have genoptaget sit arbejde på et væ-

sentligt tidligere tidspunkt end den 29. februar 2016. 

.... 

Erstatningsopgørelserne – svie og smerte: 

Det opgjorte krav på godtgørelse for svie og smerte på kr. 50.000 bestrides. 

Sagsøger har ikke nærmere redegjort for, hvilken periode det opgjorde krav 

vedrører. 

Opmærksomheden henledes dog på, at sagsøger alene var sygemeldt i ni dage 

umiddelbart efter hændelsen. Efter operationen den 26. januar 2015 oplyste 

sagsøger den 5. februar 2015, at hun var påbegyndt arbejdet. 

Trods opfordring hertil (opfordring D) har sagsøger ikke nærmere redegjort for 

hvornår og i hvilket omfang sagsøger genoptog arbejdet efter operationen den 

26. januar 2015.

Det gøres dog gældende, at sagsøger ikke har dokumenteret, at hun var at be-

tegne som syg, som dette forstås i EAL § 3 i en periode på mere end 250 dage, 

svarende til godtgørelse for svie og smerte på 50.000 kr. 

..." 

M ApS har under hovedforhandlingen frafaldet indsigelserne vedrørende erstat-

ningsopgørelsen i bilag 4. 
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Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed. 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det er ubestridt, at H kom til skade med sin fod i forbindelse med en snuble-

ulykke på kældertrappen i ejendommen i [Gade] på [By1]. 

H har forklaret, at ulykken skete i forbindelse med, at hun ved arbejdstids ophør 

snublede ned ad kældertrappen, mens hun i favnen bar en almindelig plastik-

pose fyldt med støvdragter og støvmasker mv., som skulle opbevares i et kæl-

derrum til næste dag. 

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at kældertrappen ikke adskiller sig 

fra andre lignende kældertrapper i ejendomme af den pågældende karakter. 

Kældertrappens beskaffenhed er heller ikke væsentlig anderledes end beskaf-

fenheden af den bagtrappe, som H arbejdede på i løbet af dagen. Det var end-

videre H eget valg at fylde plastikposen med så mange materialer, at hun måtte 

bære den i favnen i stedet for i den ene hånd. 

På den anførte baggrund og under hensyn til, at der var tale om udførelse af en 

for en erfaren og færdiguddannet bygningsmaler enkel arbejdsopgave, som hun 

tidligere havde udført, og som ikke i sig selv indeholdt særlige faremomenter, 

der nødvendiggjorde instruktion eller tilsyn, findes der ikke af M ApS at være 

udvist et erstatningspådragende forhold, hvorfor M ApS's frifindelsespåstand 

tages til følge. 

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 

af advokatudgift med 30.000 kr. Det er oplyst, at sagsøger er momsregistreret. 

Thi kendes for ret: 

M ApS frifindes. 

H skal betale sagens omkostninger til M ApS  med 30.000 kr. 

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a. 

Karsten Henriksen dommer 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 
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Københavns Byret, den 6. maj 2019. 

Kristina Cornett, kontorfuldmægtig 




