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ERFA - Behørig advarsel førte (igen) til frifindelse for
ansvar 
 
Retten i Viborgs dom af 1. maj 2018

Sagen vedrører en lastbilchaufførs fald på en betonplade, der var udstøbt til brug
for etablering af en gylletank. Chaufføren og dennes fagforening havde anlagt sag
mod det vognmandsfirma, der havde indlejet chaufføren og mod det bygge- og
anlægsfirma, der skulle opstille gylletanken.

Betonpladen var nogle få uger inden uheldet blevet støbt og havde henligget til
hærdning. I forbindelse med hærdningsprocessen blev der påført betonpladen en
overfladebehandling, der nedsætter hærdningstempoet. Under
hærdningsprocessen var der faldet en del nedbør over betonpladen, der var
udækket, hvilket indebar, at der var kommet nogle små lunker i betonpladens
overflade. 

Lunkerne medførte, at der var pletvise vandpytter med betonslam, som gjorde
betonpladen glat. Udstøbning og hærdningsprocessen var helt sædvanlig, og det
var almindeligt forekommende, at der opstod vandpytter med betonslam efter
hærdning. Byggefolkene på pladsen havde på uheldsdagen foretaget bortfejning og
rengøring af betonpladen i et vist omfang.

Da chaufføren ankom på pladsen for at aflevere betonelementer til gylletankens
sider, steg han ud af lastbilen iført træsko uden hælkappe. Dette bemærkede
bygge- og anlægsentreprenørens formand på pladsen og med vanlig jysk
underdrivelse tilkendegav han flere gange overfor chaufføren, at det nok ikke var en
god idé at bruge sådanne træsko, da betonpladen kunne være glat. Chaufføren
bestred under sagen, at han havde modtaget nogen form for advarsel.

Da chaufføren gik rundt om traileren faldt han og brækkede anklen, uden at han
nærmere kunne angive årsagen hertil. Retten lagde til grund, at årsagen til faldet
blandt andet var, at betondækket var glat, men påpegede også at skadelidtes
fodtøj ikke var egnet til at færdes på betondækket.
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Retten frifandt bygge- og anlægsfirmaet med henvisning, at der var fortaget en vis
rengøring af betonpladsen, at skadelidte var en erfaren chauffør, der havde udført
lignende opgaver tidligere og ikke mindst fandt retten, at pladsformanden
gentagne gange havde advaret skadelidte om brugen af de pågældende træsko
uden hælkappe.

Retten fandt omvendt, at vognmandsfirmaet havde pådraget sig ansvar i sagen.
Retten fandt, at vognmandsfirmaet måtte anses som de facto arbejdsgiver i relation
til den pågældende opgave, selv om der ikke var et formelt ansættelsesforhold.
Retten fandt herefter, at vognmandsfirmaet havde tilsidesat sine forpligtelser efter
arbejdsmiljøloven ved ikke at sikre, at skadelidte bar fodtøj, som kunne reducere
risikoen for fald som følge af glat føre. Retten fandt således ikke, at arbejdet var
tilrettelagt så det kunne udføres fuldt forsvarligt. Retten fandt endvidere ikke, at
skadelidte havde udvist en sådan grad af uagtsomhed – ved brug af de
pågældende træsko – at erstatningen skulle nedsættes eller bortfalde. 

Undertegnede repræsenterede bygge- og anlægsfirmaet i sagen.

Kommentar:
Sagen har en vis lighed med sagen om Vestre Landsrets frifindelse af en
produktionsskole i forbindelse med en lærers fald på et glat gulv, som vi orienterede
om i ERFA meddelelse af 6. oktober 2017. I sagen advarede eleven læreren om, at
der netop var blev vasket gulv i et baglokale, som læreren efterfølgende gled/faldt
på med et alvorligt hovedtraume til følge. 

Det giver ganske god mening, at der ikke ifaldes ansvar, når skadelidte konkret
advares om den pågældende fare og desuagtet ikke handler derefter.

Det er pt. uvist, om vognmandsfirmaet vil indbringe sagen for landsretten.

*****
 
Såfremt afgørelsen giver anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at
kontakte mig.
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