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Højesteret fastlægger i en ny dom grænserne for arbejdsgivers ansvar for 
medarbejderes glideskader. Dommen fastslår, at ansvaret for en glideskade skal 
vurderes efter det almindelige og lempeligere grundejeransvar, når skaden sker på 
et område, som ikke anvendes til arbejdets udførelse eller udgør en umiddelbar 
adgangsvej til arbejdspladsen. 

Dommenerrelevantforarbejdspladser,
hvorbesøgendeogmedarbejdere
benyttersammeparkeringsarealerog
adgangsvejeitilknytningtilf.eks.
rådhuse,sygehuseellerandreoffentligt
tilgængeligeanlæg.

TIDLIGERE RETSPRAKSIS PÅLAGDE 
ARBEJDSGIVEREN ET SKÆRPET ANSVAR
Ienafgørelsefra2001pålagdeVestre
Landsretarbejdsgiverenenskærpet
ansvarsnorm,somgikudoverdet
almindeligegrundejeransvar.Denne
retspraksisharsidenværetfulgtaf
domstolene.

Idommenblevenarbejdsgiverkendt
ansvarligforenmedarbejdersfaldkl.
7.00ommorgenenpåetareal,derikke
varblevetgruset.Arealetvaren
parkeringsplads,dertilhørte
arbejdsgiverenogblevanvendti
forbindelsemedarbejdetsudførelse.På
denbaggrundudtaltelandsretten,at
dermåttepåhvilearbejdsgiveren“en 
– set i forhold til det almindelige 
grundejeransvar – videregående 
forpligtelse til at sørge for, at de ansatte 
kan færdes sikkert på et areal, som 
benyttes under udførelsen af arbejdet.”

DetharpåbaggrundafVestre
Landsretsdomindtilnuværetantaget,
atenarbejdsgiverspligttilatforetage
vintervedligeholdelseskullebedømmes
udfraenskærpetansvarsnorm,som
gikudoverdetalmindelige
grundejeransvar.

ØSTRE LANDSRET ANLAGDE EN 
DIFFERENTIERET VURDERING
Dennyligtafsagteafgørelsefra
HøjesteretblevførstbehandletafØstre
Landsretsom2.instansogangiken
medarbejder,somkl.21.25faldtpået
parkeringsarealejetafarbejdsgiveren.
Skadensketeiforbindelsemed,at
medarbejderenstegudafsinbil,
hvorvedhanpågrundafisslagfaldtog
pådrogsigetvarigtmén.
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ØstreLandsretlagdevægtpå,atder
ikkeforelåsærligeoplysningerom
vejrforholdenedenpågældendedag,
ogatarbejdsgiverenhavdeforetaget
glatførebekæmpelsetidligerepådagen.
Vintervedligeholdelsenvarigang,men
endnuikkenåettilparkeringspladsen,
dauheldetindtraf.Landsrettenfandt
pådenbaggrund,atarbejdsgiveren
havdeopfyldtdesædvanligekrav,som
stillestilglatførebekæmpelse.

Landsrettengikikkeindiensondring
af,omansvaretskullevurderesefteren
skærpetansvarsnormforarbejdsgivere
ellerefteretalmindeligtgrundejer
ansvar,menkonstateredeblot,at
uansethvilketansvar,derblevlagttil
grund,måtteglatførebekæmpelsen
ansesforatværetilstrækkelig.Østre
Landsretfastslogderved,atansvars
normenikkeersåstreng,atarbejds
giverenikkevedenrelevanttilrette
læggelseafvintervedligeholdelses
foranstaltningerne–uansetomren
holdelsenernåettildetpågældende
sted–bliverfrigjortforeterstatnings
ansvar.DervedanlagdeØstreLandsret
enmeredifferentieretvurderingaf
arbejdsgiverensansvarsnormendden
praksis,derhavdeudvikletsigved
VestreLandsretsiden2001.

Arbejdsgiverenblevherefterfrifundet,
menpåbaggrundafsagensprincipielle
karakterblevdenskadelidtemed
arbejderbevilligetanketilladelsetil
Højesteret.

HØJESTERETS AFGØRELSE 
NUANCERER ANSVARSNORMEN
Højesteretlagdetilgrundisagen,at
uheldetsketepåetområde,somikke
blevbenyttetunderarbejdetsudførelse.
UheldsstedetkunneefterHøjesterets
opfattelsederforikkeansesforatvære
etarbejdsstedellerenadgangtil
arbejdspladseniarbejdsmiljølovens
forstand,hvorforarbejdsmiljølovgivningen
ikkekunneanvendesvedvurderingen
afarbejdsgiverensansvar.

Højesteretudtalte,atenarbejdsgiver
efteralmindeligeerstatningsreglerer
underlagtensærligpligttilatsikre,at
deansattekanfærdessikkertpå
områder,derbenyttesunderudførelsen
afarbejdet.HerefterudtalteHøjesteret:
“Denne særlige pligt for arbejdsgiveren 
kan efter vores opfattelse ikke 
ud strækkes til et parkeringsareal, som 
ikke anvendes under udførelsen af 
arbejdet, og som ikke udgør en 
umiddelbar adgangsvej til virksomheden.”

Arbejdsgiverensansvarforglideskaden
skullederforbedømmesefteret
almindeligtgrundejeransvarforglatføre
bekæmpelse.

Daarbejdsgiverenhavdeforetaget
glatførebekæmpelsetidligerepådagen
ogdesudenvarigangmedatforetage
saltningogrydningafarealet,da
uheldetskete,fandtHøjesteret,at
arbejdsgiverenhavdeopfyldtsin
forpligtelsesomgrundejertilatsikre
forsvarligeforholdpåparkerings
pladsen.Daderligeledesikkeforelå
oplysningerneomsærligevejrforhold,
somgavanledningtiliværksættelseaf
glatførebekæmpelsetidligere,kunne
detikkelæggesarbejdsgiverentillast,
atglatførebekæmpelsenikkevar
færdiggjortpåtidspunktet,hvor
medarbejdernemødtepåarbejde.

Højesteretsflertal(41)stadfæstede
herefterlandsrettensdom,mendog
medennogetanderledesbegrundelse
endlandsrettens.

HVILKEN ANSVARSNORM GÆLDER 
FOR ARBEJDSGIVERE EFTER 
HØJESTERETS DOM? 
DeterpåbaggrundafHøjesterets
præmisserafgørendeatfastslå,omdet
pågældendeareal,herundereksempelvis
enparkeringsplads,anvendesunder 
udførelsen af arbejdet,oghvorvidt
arealetudgørenumiddelbar adgangs
vejtilarbejdspladsen.

IdenomtaltedomafsagtafVestre
Landsretfra2001blevparkeringsarealet
anvendtiforbindelsemedudførelsenaf
arbejdet,ogarbejdsgiverenhavde
derforenvideregåendeforpligtelsetil
atsikreforsvarligeforholdpåparkerings
arealet.Dennesærligeforpligtelsemå
efterHøjesteretsdomansesforfortsat
atgældeidensituation,hvorparkerings
arealetanvendesunderarbejdets
udførelse.Arbejdsgiverenerderfor
fortsatidissesituationerpålagtden
skærpedeansvarsnorm.

Anderledesforholderdetsig,hvisder
ertaleometareal,derikkeanvendesi
forbindelsemedselveudførelsenaf
arbejdet,oghvortilandreendde
ansatteharadgang.Idennesituation
vilderefterHøjesteretsafgørelsekun
blivepålagtarbejdsgiverenetalmindeligt
grundejeransvarogikkeetskærpet
arbejdsgiveransvar.

Deterderforafgørendeatforetage
dennesondringfremover,idetsondringen

harbetydningforarbejdsgiverens
forpligtelsetilatsikreforsvarlige
forholdformedarbejderne.

AFGØRELSENS BETYDNING 
DerskalmedHøjesteretsafgørelse
anlæggesenmeredifferentieret
stillingtagentil,hvilkenansvarsnorm
dergælder,ogdeterderfornødvendigt
atforetageenkonkretvurderingafdet
pågældendearealsformålogplacering.

Dettekanværesærligtrelevantpå
arbejdspladser,hvorbesøgendeog
medarbejderebenyttersamme
parkeringsarealerogadgangsvejei
tilknytningtilf.eks.rådhuse,sygehuse
ellerandreoffentligttilgængeligeanlæg.

Meddennyesteretspraksisvilsådanne
arbejdspladserinoglesituationerkun
væreunderlagtetalmindeligt
grundejeransvarforglatførebekæmpelse
ogikkeetskærpetansvar,somnormalt
pålæggesarbejdsgiveren.

SamtidigliggerHøjesteretsansvars
vurderingtætopaddenansvarsnorm,
dergælderfordetoffentligesvinter
vedligeholdelsesforpligtelse.Fordet
offentligesforpligtelserforglatføre
bekæmpelseerdetafafgørende
betydning,atdereksistereret
vintervedligeholdelsessystem,ogat
dettevintervedligeholdelsessystem
tilpassesdekonkretevejrforhold.
Omvendtkrævesdetikke,atvinter
vedligeholdelsenallestedereroptimal,
menderimodtilstrækkeligiforholdtil
områdernesvigtighed,ligesomdet
anerkendes,atdenfaktiskgennemførte
vintervedligeholdelsekanresulterei,at
dererområder,derendnuikkeer
vintervedligeholdt,fordiandreområder
erprioriteretførstn
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