
ERFA - Arbejdsgiveransvar - trappe

Retten i Horsens´ dom af 12. april 2013 

En ansat på en vinduesfabrik faldt på vej fra kantinen ned ad en trappe. 

Trappetrinene var afgrænset af en metalkant, hvori der var placeret et slidmateriale, der, vist nok på

grund af slid, havde efterladt en kant på i hvert fald 2-3 mm - skadelidte mente 5-6 mm og hans

kollega mellem 5-8 mm. 

Der var fremlagt fotografier, der dog ikke var målfaste, men ikke foretaget egentlig opmåling. 

Den ansatte gjorde gældende, at trappens tilstand var uforsvarlig, og at denne ofte havde givet

anledning til, at folk snublede, men det viste sig, at disse "snublinger" udelukkende, eller i det

mindste i det væsentlige, var sket i forbindelse med trafik op ad trappen. 

Retten frifandt og indleder præmisserne med at fastslå, at der ikke var ført bevis for, at kanten var

større end anerkendt, nemlig 2-3 mm. Retten lagde videre med henvisning til trafikintensiteten og

den manglende forekomst af uheld på vej ned, at der ikke var grundlag for at fastslå, at brugen af

trappen har været forbundet med sådanne faremomenter, at der burde havde været givet nærmere

instruktion eller foretaget skiltning til advarsel om  

metalkanten. Byretten fandt derfor ikke, at arbejdsstedet havde været mangelfuldt (uforsvarligt)

indrettet. 

Kommentar 

Dommen bekræfter culpareglens anvendelse, også i arbejdsmiljøsagerne, og viser ikke den

skærpelse, der blev ironiseret lidt over af Niels Bo Bojesen i vedhæftede tegning fra sidste år,

hentet fra Jyllandsposten. 
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Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 


