
 

 

RETTEN I HELSINGØR DOM 

afsagt den 14. februar 2019 

 

Sag [nummer] 

A 

(advokat [navn]) 

mod 

B 

(advokat [navn]) 

Denne afgørelse er truffet af dommer Ida-Louise Apostoli. 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Sagen er anlagt den 14. juni 2018. Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte er 

ansvarlig for sagsøgerens fald den 29. marts 2015. 

Spørgsmålet om ansvarsgrundlag er i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 1, 

udskilt til særskilt pådømmelse. 

Sagsøgeren, A, har fremsat følgende påstand:  

Sagsøgte tilpligtes at anerkende ansvaret for sagsøgers ulykke af 29. marts 2015. 

Sagsøgte, B, har fremsat påstand om frifindelse. 
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Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 

218 a. 

Forklaringer 

Der er afgivet dikteret og vedstået forklaring af A, C og D. 

Parternes synspunkter 

A har i sit påstandsdokument anført følgende: 

”Om selve hændelsen 

Der har i sagsforløbet og således også i processkrift A fra sagsøgte fremkommet 

en del tvivl, om hvorvidt sagsøger overhovedet var til stede ved sagsøgtes 

butiksareal den pågældende dag. 

Til støtte for ovenstående sagsfremstilling, skal sagsøger venligst bemærke, at 

sagsøger, til trods for den manglende viden omkring et muligt 

ansvarsgrundlag, har været imponerende konsistent i sin forklaring omkring 

skaden. 

Således fremgår det følgende steder i de fremlagte bilag, at sagsøger er faldet 

fra en stige: 

Bilag 1 s. 1 og 2 fra selve skadesdagen, bilag 2 s. 2 fra skadesdagen på 

skadestuen, bilag 5 s. 4 fra 8.april 2015, bilag 6 s fra 13.oktober 2015, bilag 7 

næstsidste side fra 19.oktober 2015, bilag 9 s.2 fra 28.februar 2017. 

Således er det sagsøgers opfattelse, at sagsøgte har været overordentlig 

konsistent i sin forklaring, uden nogen form for muligt berigelsesmotiv, hvorfor 

at hendes forklaring må tillægges stor vægt, og det derfor kan lægges til grund, 

at hændelsen skete, som Sagsøger flere gange har beskrevet den. 

Om skibets størrelse, fabrikant, skadelidtes højde og vejret 

Det inspicerede er et skib af modellen LM30, som det fremgår af bilag 13 og 14, 

er der fra ”jord” til rælling følgende højder. Fra jord til rælling ca 0,3 meter + 

”finne” 1,5 meter + selve båden 0,75 meter = 2,55 meter. Som det fremgår af 

ovenstående sagsfremstilling vælter stigen, da sagsøger just er kommet på den, 

således er sagsøgers fald, når vi lægger til grund at hun slår hovedet i jorden, 

altså sket fra 2,55 meter + hendes højde op til hovedet. Det kan oplyses at 

sagsøger er 1,77 meter. 
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Således har sagsøger, ved stå på stigen, med hovedet over rællingen været 

mindst 3,5 og helt op til over 4 meter oppe. 

Med processkrift A er det bestridt at det regnede på skadesdagen, til 

dokumentation af dette fremlagde sagsøgte bilag B, der er et udskrift fra 

forsikringsbranchens ”vejrtjeneste”, som trækker data fra DMI. Der manglede 

desværre på bilaget definitionerne på de forskellige symboler, så for at være 

sagsøgte behjælpelig fremlægges, som bilag 19 det fulde print fra 

”forsikringsvejret.dk” – Som det fremgår, så er der tale om data fra DMI, og det 

eneste, som ”forsikringvejret.dk” måler på er regn der kvalificerer til 

selvstændige forsikringsbegivenheder, altså, for så vidt angår regn, enten dage 

hvor det regner mere end 30 mm på 24 timer eller dage hvor der falder mere 

end 15mm regn på 30 min. 

Der er altså således inden diskrepans imellem bilag B, bilag 19 og bilag 12. Da 

det regnede mindre end ”forsikringsvejr” indsamler data på denne dag. 

Således fastholder sagsøger i fulde anbringende om at det regnede 7-8 mm den 

pågældende dag og at DMI målingen i bilag 12 er retvisende. 

Om sagsøgers retlige status, området og ansvarsgrundlag  

Det forekommer uproblematisk, henset til sagens gang indtil videre, at 

konkludere, at sagsøger var på sagsøgtes område som forbruger. Det 

forekommer ligeså uproblematisk, at konkludere at sagsøgte har karakter af 

erhvervsdrivende, og at adressen på [adresse] har karakter af et salgslokale, 

både for så vidt angår de udendørs, såvel som de indendørs faciliteter. 

Det forekommer lige så åbenlyst, at sagsøgte havde karakter af 

erhvervsdrivende og, at sagsøgtes udstillingsområde, hvorpå hændelsen skete 

kan betegnes som medhørende til sagsøgtes sædvanlige salgsområde. 

Forbrugeres færden på sagsøgtes salgsområde, må naturligvis være på sagsøgte 

risiko og ansvar. 

Ansvarsbedømmelsen skal altså således ske, efter en ansvarsnorm der 

modsvarer, at der er tale om en forbruger, som bevæger sig ind på en 

erhvervsdrivendes forretningsområde. Dette er en ganske skærpet 

ansvarsnorm. 

Dette følger bl.a. at skadelidtes medvirken (Reesen Stenstrup 2017, 1. udgave, 

side 308) 

7.4.6 Skader opstået på virksomheders områder 
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Virksomheder og andre erhvervsdrivende vil have et skærpet ansvar for sikkerhed ved 

indretning og renhold af de områder hvor kunder andre personer med lovligt ophold 

påregnes at færdes. 

Dette kan vi bl.a. se i FED2010.92 hvor en mindre kasse på gulvet i et 

supermarked, efter vidneforklaringerne formodentligt faldet hændeligt ned fra 

en hylde, efterladt af en kunde, eller muligvis blevet skubbet fra den position 

hvor personalet havde anbragt den under vareopfyldning, var skyld i et fald, 

som supermarkedet både i by- og landsret blev gjort ansvarlige for. 

Dette ses også i FED2011.49, hvor en kunde går ind af en myndighedsgodkendt 

og velfungerende port til en Jem og Fix butik, men da der er en blind vinkel, så 

rammer porten sagsøger. Dette sker formodentligt fordi sagsøger grundet 

meget dårligt vejr smøg sig langs husmuren og derfor ikke kom ind i fotocellen, 

før det var for sent. Altså et hændeligt uheld, hvor sagsøger har haft en aparte 

opførsel. Også i denne sag, bliver der statueret ansvar både i by- og landsret. 

Retten er i begge sager ganske klare på at adgangsveje og naturlige 

gennemgangsområder på et salgsareal skal være sikre. 

Dette ses også eksempelvis i sagen U.2002.2290 V, hvor et lavprisbyggemarked 

havde en række stenplader liggende på en hylde som man normalt skulle 

anvende en truck for at tage ned. Chefen for supermarkedet, der havde 

frokostpause på det for sagen kritiske tidspunkt, ønskede ikke at blive forstyrret 

i denne og instruerede derfor sin medarbejder i at udlevere en stige til kunden 

og lade kunden kigge på det selv. Kunden kravlede op på stigen, forsøgte at 

trække en plade ud, og stigen gik baglæns og kunden faldt ned og ramte jorden. 

I denne sag blev der statueret ansvar med følgende bemærkninger. 

”Lægger landsretten til grund at vidnet henviste sig til sin chef med henblik på at få 

denne til at tage granitpladerne ned ved hjælp af en truck. Vidnet bliver imidlertid 

henvist til at låne Tommy Larsen (skadelidt sagsøgers tilføjelse) en stige således, at han 

kunne kravle op og herpå se på pladerne. Ved således at overlade Tommy Larsen stigen i 

forbindelse med besigtigelse af nogle plader, der lå højt oppe og var så tunge at 

nedtagning af dem krævede truck, findes appellanten at have handlet uforsvarligt.” 

Det fremgår således altså direkte at en virksomhed, der på deres område 

udlåner en stige til en forbruger naturligvis har et ansvar for at tilsikre at dette 

sker på en sikker og forsvarlig måde. 

Fortsat kan vi iagttage dommen U2013.1243/2Ø, hvor der er tale om en 80 årig 

kunde der skulle ind i et butikstorv og kom til skade da hun blev ramt at en 

automatisk skydedør. Her bemærker landsretten at 
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”henset til den fare som skydedørene, der har en kraft på 15 kg kan udgøre for personer, 

der måtte blive ramt af dørene sammenholdt med indstillingen af det på 

uheldstidspunktet utidssvarende system for registrering af personer der passerer 

gennem dørene, og den manglende skiltning om passage tiltræder landsretten som 

fastslået af byretten, at Gades A/S har handlet ansvarspådragende overfor A i 

forbindelse med hendes faldulykke da hun passerede gennem de automatiske skydedøre i 

Farum Bytorv den 29/10 2009.” 

Vi kan altså således på baggrund af retspraksis konstatere, at em 

erhvervsdrivende har et skærpet ansvar for at tilsikre både at det område den 

erhvervsdrivende indbyder forbrugeren til at handle på, skal være trygt og 

sikkert, hvilket i øvrigt kan ses i dommen V2002.B-0272-02, altså at selve 

området skal være sikkert, og ryddeligt. Er der dele af området hvor der er 

risiko for f.eks. glide- faldskader eller deslige, skal der skiltes med dette eller 

instrueres på betryggende vis og gerne hjælpes. 

Ligeså ser vi at dommen ovenfor om byggemarkedet, at såfremt du udlåner en 

kunde en stige, må du naturligvis, som gennemgået i ovenstående praksis 

1. sørge for at instruere fyldestgørende 

2. sørge for at være tilstede således at du kan være kunden behjælpelig især 

hvis der er tale om farlige forhold, for så vidt angår underlag. 

3. på en dag med blæsevejr og kraftig regn, kombineret med et usikkert 

grusunderlag naturligvis tilsikre, at forbrugeren kravler op på stigen på en 

forsvarlig måde, og at der er en som kan holde stigen, når forbrugeren skal 

ned igen. 

Subsidiært må du som erhvervsdrivende bære risikoen for at forbrugeren 

kommer til skade, hvis du undlader at disse ting. I denne retning også lærebog 

for erstatningsret (8. udgave 2015) s. 106. 

I den pågældende sag, er der tale om to kunder der en halv time før lukketid 

henvender sig i en butik. Butiksejeren har med duplikken gjort det klart, at der 

er en helt fast praksis i at give kunderne nøglerne, og så lade dem gå rundt 

alene på området.  

Færdsel mellem bådene og på stigen er altså en del af den helt almindelige del 

af salgsområdet, og det er helt vanligt at kunder skal færdes alene på bådene og 

på stigerne, hvorfor alle sikkerhedsnormer for kunders færden på salgsarealer 

også finder anvendelse her. 
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Som det fremgår af sagen, så var der vådt på jorden grundet regn, det var 

begyndt at mørkne og der blev ikke foretaget nogen form for instruktion i 

sikkerhed eller vejledning af sagsøger eller hendes mand omkring hvorledes de 

bør begå sig. 

Sagsøger og hendes mand gør præcist, hvad de er blevet instrueret i. De stiller 

stigen op af den båd, de har drøftet med sagsøgte, der er ingen mulighed for at 

hægte stigen hast, eller på anden vis sikre den, og der er ikke tale om en to-

benet weinerstige, men en et-benet ”normal” stige. De kravler op, og da de skal 

ned igen, er det alene sagsøgte der først klatre ned. Hun når dårligt ud på stigen 

før den vælter og hun falder, som gennemgået ovenfor sidelæns ned og rammer 

hovedet i jorden. Faldet fra hoved til jord, er jf. ovenstående beregning 3,5-4 

meter. At sagsøger ikke rammer en jernstiver for en af de andre både er et 

mirakel og kan på ingen måde henregnes til sagsøgtes indretning af stedet. Nej, 

indretning er, når man kombinerer den med at kunderne selv skal kravle rundt 

i bådene uden opsyn, dybt uforsvarlig. 

Således er der altså tale om en forbruger, der utilstrækkeligt instrueret, falder 

under udførsel af en risikabel aktivitet, på en salgsområde, hvor virksomheden 

direkte har instrueret i at det er den ”normale adgangsvej” til det pågældende 

produkt.  

Det er derfor sagsøgers opfattelse, at der bør statueres ansvar i denne sag.”  

B har i sit påstandsdokument anført følgende: 

”Til støtte for den nedlagte påstand gøres det indledningsvist gældende, at 

sagsøger ikke har godtgjort, at der er indtrådt en hændelse som påstået af 

sagsøger, at sagsøgte ved sin adfærd har handlet ansvarspådragende, eller i 

øvrigt at der var defekter eller lignende ved den af sagsøger anvendte stige. 

Sagsøger har tillige ikke godtgjort, at sagsøger skulle være blevet nægtet 

bistand af en ledig medarbejder, da sagsøger ankom til butikken.  

Det gøres i forlængelse heraf gældende, at sagsøgers bevisbyrde for 

ovenstående skærpes af, at sagsøger først rettede henvendelse næsten tre år 

efter hændelsen.  

Det gøres gældende, at ansvarsnormen er culpa, og at sagsøger ikke har 

sandsynliggjort, at sagsøgers eventuelle ansvar skal pådømmes efter en skærpet 

culpanorm, eller at der ved culpabedømmelsen skal ske afsæt i 

arbejdsmiljøreglerne eller efter en analogi hertil. Sagsøger var således ikke i et 

ansættelsesforhold til sagsøgte, og det forhold, at sagsøger som kunde selv 

opstillede en stige ved båden, er på ingen måde sammenligneligt med 

arbejdsmiljøreglerne.  



7 

Det gøres endvidere gældende, at det ikke er culpøst, at en medarbejder fra 

sagsøgte ikke har medvirket til besigtigelse af båden, allerede fordi sagsøgte 

ikke er forpligtet til at stille en medarbejder til rådighed for en sådan 

besigtigelse eller i øvrigt at instruere i brug af en stige. Det bemærkes i tillæg 

hertil, at besigtigelse af en båd med en stige i øvrigt er en enkel og ukompliceret 

opgave, som sagsøgte med rette kunne forvente, at sagsøger ikke havde brug 

for hjælp til, ligesom sagsøgte med rette kunne forvente, at sagsøger ville bede 

om hjælp, såfremt sagsøger og hendes mand følte sig utrygge ved anvendelsen 

af en stige.  

Afslutningsvist gøres det gældende, at det ikke er ansvarspådragende, selv hvis 

det lægges til grund, at sagsøgtes medarbejdere måtte have afvist at bistå med 

besigtigelsen (kort før forretningens lukketid), da det var sagsøgers eget valg, at 

foretage en besigtigelse af en båd uden tilstedeværelsen af en medarbejder.” 

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 

af sagen. 

  

Rettens begrundelse og resultat 

Efter bevisførelsen, herunder parts- og vidneforklaringerne samt fotos og 

sygehusjournaler, lægger retten til grund, at sagsøgeren og hendes mand den 

29. marts 2015 besøgte sagsøgte med henblik på at besigtige en båd, der var til 

salg. Efter eget ønske fik de adgang til pladsen med både for på egen hånd at 

undersøge den pågældende båd nærmere. De lånte en stige af sagsøgte for at 

komme op i båden, som var placeret på land. Stigen var ikke behæftet med fejl 

eller mangler. Da sagsøger og hendes mand havde afsluttet besigtigelsen af 

båden, og sagsøger var i færd med at stige ned fra båden, indtraf en faldulykke, 

idet stigen væltede med sagsøger.  

Retten lægger til grund, at stigen ikke var placeret på et hårdt og glat underlag, 

men derimod på et underlag, som bestod af stabilgrus. Under disse 

omstændigheder og i mangel af bevis for andet lægger retten til grund, at 

sagsøgerens fald skyldtes uforsigtighed under nedstigningen fra båden. Retten 

finder herefter, at ulykken, for så vidt der ikke var tale om et hændeligt uheld, 

må tilskrives egen skyld fra sagsøgerens side, og at sagsøgte hverken helt eller 

delvis er ansvarlig for personskaden på sagsøger, blot fordi sagsøgte valgte at 

imødekomme sagsøgerens ønske om at besigtige båden på egen hånd og 

udlånte stigen til sagsøgeren i den forbindelse.    

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

af advokatudgift med 30.000 kr. Det er oplyst, at B er momsregistreret.  
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THI KENDES FOR RET: 

B frifindes. 

              

A skal til B betale sagsomkostninger med 30.000 kr. Beløbet skal betales inden 

14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 
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Vejledning 

 

Retten har afsagt dom i sagen.  

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke dommen 

til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse om 

sagsomkostninger, kan du kære denne del af afgørelsen til landsretten.  

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres 

Dommen kan kun ankes, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resultat, 

du ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr. Hvis forskellen er mindre, 

skal du have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at anke.  

Landsretten kan afvise at behandle en ankesag, hvis landsretten vurderer, at der 

ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten.   

Du kan kun kære afgørelser om sagsomkostninger, hvis omkostningsbeløbet er 

fastsat til mere end 20.000 kr., eller hvis retten har bestemt, at ingen af parterne 

skal betale sagsomkostninger, og du kræver, at modparten skal betale mere end 

20.000 kr. I andre situationer kan omkostningsafgørelsen kun kæres, hvis du får 

tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. 

Frister for at anke og kære 

Fristen for at anke er 4 uger fra dommens afsigelse. Hvis du ikke kan anke uden 

en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du indlevere en ansøgning til 

Procesbevillingsnævnet inden 4 uger.  

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens afsigelse. 

Hvis du ikke kan kære afgørelsen uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, 

skal du indlevere en ansøgning til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger.   
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Sådan gør du, hvis du vil anke eller kære 

Du kan anke dommen på minretssag.dk ved at trykke på knappen ”Opret 

appel” og derefter vælge ”Anke” og følge vejledningen der. Hvis du vil kære 

omkostningsafgørelsen, skal du vælge ”Kære” og følge vejledningen der.  

Hvis du ønsker at søge tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, 

skal du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke 

indlevere ansøgningen på minretssag.dk. Du kan få mere vejledning om, 

hvordan du søger tilladelse hos Procesbevillingsnævnet på domstol.dk.    

Du kan få mere vejledning blandt andet om retsafgift på domstol.dk.

http://www.minretssag.dk/
http://www.minretssag.dk/
http://www.minretssag.dk/
http://www.minretssag.dk/
http://domstol.dk/
http://domstol.dk/
http://www.domstol.dk/
http://www.domstol.dk/


 

 


