ØSTRE LA N DSRET
DOM
afsagt den 3. februar 2020

Sag BS-22581/2019-OLR
(17. afdeling)
IF Skadeforsikring, Filial af IF Skadeforsikring AB (Publ.), Sverige
(advokat Ulrik Christrup)
mod
S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
(advokat Inge Houe v/advokat Dan Stausholm Nielsen iht. proceduretilladelse)

Københavns Byret har den 26. april 2019 afsagt dom i 1. instans (sag BS20493/2018-KBH).
Landsdommerne Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Peter Mortensen har
deltaget i ankesagens afgørelse.
Påstande
Appellanten, IF Skadeforsikring, Filial af IF Skadeforsikring AB (Publ.),
Sverige, har nedlagt påstand om, at indstævnte, S/I Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring, tilpligtes at betale 100.301,76 kr. med tillæg af procesrente fra
den 7. august 2015 til appellanten, IF Skadeforsikring. I påstanden er indeholdt
en påstand om, at S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilpligtes at betale et
mindre beløb end det påstævnte.
Indstævnte, S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, har påstået dommen stadfæstet, subsidiært betaling af et mindre beløb end 100.301,76 kr.
Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.
Landsrettens begrundelse og resultat
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Sagen vedrører spørgsmålet om renter af IF Skadeforsikrings krav på refusion
for udbetalt erstatning og godtgørelse for en arbejdsskade. Beløbet er betalt af
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der modtager refusion for udgifterne fra
puljen af forsikringsselskaber, jf. arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 6, jf. § 52,
stk. 1, 4 og 5. Landsretten tiltræder, at IF Skadeforsikrings refusionskrav mod
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring må anses for et pengekrav på formuerettens
område, jf. rentelovens § 1, selv om skadelidtes krav efter
arbejdsskadesikringsloven falder uden for formueretten.
Landsretten tiltræder ligeledes, at IF Skadeforsikrings anmodning af 17.
november 2009 om genoptagelse af sagen for så vidt angår spørgsmålet om,
hvem der havde forsikringspligten efter arbejdsskadesikringslovens regler, ikke
kan anses for en anmodning om betaling efter rentelovens § 3, stk. 2.
Tilsvarende kan IF Skadeforsikringss sagsanlæg den 7. februar 2014 ikke anses
for en påbegyndt retsforfølgning af selskabets krav, jf. rentelovens § 3, stk. 4.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt, at IF Skadeforsikring er
berettiget til renter fra den 7. august 2015, svarende til 4 uger efter Glostrup
Rets dom af 10. juli 2015. Landsretten tiltræder, at der ikke er særlige forhold,
der begrunder, at IF Skadeforsikring har krav på renter fra et tidligere
tidspunkt, jf. herved rentelovens § 3, stk. 5. Landsretten lægger herved vægt på,
at spørgsmålet om, hvem der var erstatningspligtig arbejdsgiver i forhold til
arbejdsulykken, hvilede på en samlet vurdering af en række forhold, herunder
hvem der havde instruktionsbeføjelsen i forbindelse med arbejdets udførelse.
Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at antage, at Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring havde de tilstrækkelige faktiske oplysninger forud for
vidneforklaringerne under hovedforhandlingen i Glostrup Ret, ligesom der
heller ikke er grundlag for at antage, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
under den forudgående sagsbehandling havde tilsidesat sine pligter til
fornøden oplysning af sagen.
Det følger således, at der heller ikke kunne gives IF Skadeforsikring helt eller
delvist medhold, selv om kravet som påstået af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring måtte anses for et pengekrav uden for formuerettens område, jf. rentelovens § 8, stk. 1 og 2.
Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.
Efter sagens udfald skal IF Skadeforsikring, filial af IF Skadeforsikring AB
(Publ.), Sverige, i sagsomkostninger for landsretten betale 30.000 kr. til S/I
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Beløbet er til dækning af udgifter til
advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af
beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og forløb.
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THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.
I sagsomkostninger for landsretten skal IF Skadeforsikring, filial af IF
Skadeforsikring AB (Publ.), Sverige, inden 14 dage betale 30.000 kr. til S/I
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

