S1261009- JBA

UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS DOMBOG
____________
DOM

Afsagt den 9. juni 2022 af Østre Landsrets 12. afdeling
(landsdommerne Ib Hounsgaard Trabjerg, Bloch Andersen og Lene Conrad (kst.)

12. afd. nr. S-1261-21:
Anklagemyndigheden
mod
A A/S
v/ E
(advokat Erik Matthiesen, besk.)

Retten i Roskildes dom af 14. april 2021 (2A-8225/2020) er anket af tiltalte med påstand
om frifindelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Forklaringer
Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af E og vidnet F.

Den i byretten af vidnet D afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

E har supplerende forklaret blandt andet, at G var sjakbajds. G var fuldt uddannet i
systemstilladser. D havde et tre ugers stilladskursus.
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Han var selv på arbejdsstedet den første dag. Arbejderne havde line på den 27. august, da
de lavede stillads på tagene. Han sagde, at de skulle følge instruktionerne. G blev fyret på
grund af sagen. G overholdt gentagne gange ikke instruktionerne. Der blev efterfølgende
opsat et fast rækværk for enden af stilladset. Politianmeldelsen kom som en overraskelse,
idet det var medarbejderen, der ikke havde gjort, som han skulle. Det var en del af uddannelsen at vide, at han skulle montere fast rækværk for enden af stilladset, inden han gik
videre med arbejdet. Det krævede ikke nogen instruktion. Der kunne ikke anvendes opskydeligt rækværk, idet det ikke kunne fastgøres. Stilladset er et systemstillads.

Vidnet tilsynsførende F har supplerende forklaret blandt andet, at man skal bruge individuelt
faldsikringsudstyr, hvis det ikke er muligt at etablere kollektiv faldsikring. Ifølge arbejdssedlen havde man planlagt at arbejde med individuel faldsikring indtil 8 meters højde, idet
der ikke var afkrydset i rubrikken ”opskydelig rækværk”. Han ved ikke, om der ville blive
udleveret nye arbejdssedler efter den foreliggende arbejdsseddel.

Forstraffe
Selskabet er senest straffet ved vedtagelse den 3. november 2020 fra Københavns Politi for
overtrædelse af Trafik- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 1497 af 1. december 2016 om
køretøjers største længde, bredde, højde, vægt og akseltryk § 37, stk. 5, jf. § 37, stk. 1, jf. § 31,
stk. 1, med en bøde på 6.000 kr.

Anbringender
Anklagemyndigheden har gjort gældende, at arbejdet ikke var planlagt sikkerhedsmæssigt
fuldt forsvarligt, idet man havde planlagt at arbejde op til 8 meters højde ved anvendelse af
individuelt faldsikringsudstyr. Der skulle have været kollektive faldsikringsforanstaltninger.
Der kunne således være bygget et trappetårn for enden af stilladset. Der kunne også være
bygget stillads rundt om hjørnet af bygningen. Endvidere kunne der være anvendt opskydeligt rækværk. Der blev heller ikke ført et effektivt tilsyn.

Forsvareren har gjort gældende, at der skal ske frifindelse allerede fordi, det ikke er bevist,
at D var i nærheden af enden af stilladset. Arbejdet er i øvrigt plan- lagt lige efter bogen.
Der var udarbejdet en APV, hvoraf fremgik, at der skulle bruges liner, fordi man ikke kunne
etablere kollektive faldsikringsforanstaltninger. Der er enighed om, at D har lavet en fejl
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ved ikke at etablere fast rækværk for enden af stilladset, men det er ikke af anklagemyndigheden gjort gældende, at der er manglende instruktion.

Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten lægger til grund, at G og D var uddannet i systemstilladser, og at det som led
i uddannelsen indgår, hvordan et stillads bygges op, herunder at der også sættes rækværk
på enden af stilladset.

Anklagemyndigheden har ikke bevist, at selskabet er ansvarlig for, at arbejdet ikke var
planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt som følge af det manglende rækværk, der beroede på en individuel fejl fra Gs og Ds side. Anklagemyndigheden
har ikke bevist, at det var muligt at anvende opskydeligt rækværk på stedet, eller at det med
rimelighed kunne kræves, at der skulle etableres et trappetårn, eller bygges stillads rundt
om hjørnet af bygningen.

Landsretten lægger til grund, at E førte tilsyn med arbejdet den 27. august 2019, dagen
efter arbejdet var påbegyndt, og at Arbejdstilsynet udførte tilsynsbesøg den 28. august
2019. Der foreligger ikke yderligere oplysning om tilsyn.

Landsretten finder ikke, at anklagemyndigheden har godtgjort, at selskabet ikke har ført
tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse.

Landsretten frifinder derfor A A/S.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod A A/S ændres, således at selskabet frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den

