
VESTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 27. november 2020

Sag BS-27900/2019-VLR

(12. afdeling)

(advokat

mod

(advokat

Retten i Kolding har den 18. juni 2019 afsagt dom i l. instans (sag BS-

20364/2018-KOL).

Landsdommerne Lisbeth Kjærgaard, Stig Glent-Madsen og Christian Skadborg

(kst.) samt de sagkyndige meddommere Karsten Sittrup Jeppesen og Henrik

Lemvig Mikkelsen har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, n^^^^^^^^^^aaaB har gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte/ •^^^^^i^^^N har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Under landsrettens behandling af sagen er der fremlagt nye bilag/ herunder bil-

leder af en tilsvarende sejlbåd.

Forklaringer

og ^^^^^^^^^B har afgivet supplerende forkla-

rmg.
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afsagt den 27. november 2020

Sag BS-27900/2019-VLR

(12. afdeling)

_

(advokat_

mod

_

(advokat_

Retten i Kolding har den 18. juni 2019 afsagt dom i 1. instans (sag BS—

20364/2018—KOL).

Landsdommeme Lisbeth Kjærgaard, Stig GIent—Madsen og Christian Skadborg

(kst.) samt de sagkyndige meddommere Karsten Sittrup Jeppesen og Henrik

Lemvig Mikkelsen har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten,_har gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte,_har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling
Under landsrettens behandling af sagen er der fremlagt nye bilag, herunder bil—

leder af en tilsvarende sejlbåd.

Forklaringer

_
og_har afgivet supplerende forkla—

ring.



har forklaret/ at hun stod med det ene ben i salonen/

det andet i cockpittet og skrævede over løjgangen/ da uheldet skete. Hun kigge-

de ned for at se/ hvor hun satte fødderne. Solen ville have blændet hende/ hvis

hun havde kigget op/ da hun gik op fra toilettet. Hun var med som gæst og hav-

de ingen opgaver på seilbåden. Hun havde bikini på. Hun havde kun sejlet to

gange tidligere med •^^•^^^—— og der havde de ikke sejlet for storsejl.

Hun blev ramt to gange af skødet. — plejede at sejle alene/ og han var ikke

vant til at tage hensyn til andre ombord.

har forklaret/ at han ikke så ofte sejler for storsejl/ da det er

mere besværligt. Han har ikke problemer med at sejle for storsejl. Han har af og

til andre med i båden. Det er normal kutyme/ at styrmanden advarer/ når man

vender. Ved uheldet var der ikke tale om en tilsigtet vending. Han holdt øje

mec —ii—mi«iUiii— og båden røg over på den anden halse. Skøde-

vognen skal normalt være gjort fast/ og det var den ikke. Han ved ikke hvorfor.

— blev ramt to gange, men ikke af tovet begge gange. Der er lidt anderledes

vind i Lillebælt, hvor de sejlede. Der kom nogle pust. Man kan stå i salonen og

kigge op i cockpittet.

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter de samstemmende forklaringer lægges det til grund/ at

adviserede 1^^——— om/ at hun skulle på toilettet i salonen/

og at l^^—— var opmærksom på hende/ da hun kom op herfra. Det

lægges videre til grund, at ——1^^^^—^B ikke blev advaret om sejlbå-

dens vending/ og at hun kom til skade ved/ at sejlbåden pludselig vendte. Ende-

lig lægges det til grund/ at skødevognen var løs/ uanset at den normalt ville væ-

re gjort fast/ og at vindhastigheden den pågældende dag var 6-10 m/s.

I byretten har ——^^— forklaret/ at han ikke kan huske/ hvorfor han

foretog vendingen/ som førte til uheldet/ og at båden måske var gået over stag

ved et uheld. I landsretten har han forklaret/ at vendingen ikke var tilsigtet.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt helt at klarlægge baggrunden for
vendingen den 31. maj 2014. Landsretten finder imidlertid/ at

har godtgjort/ at ^^WHfW^^ under de anførte omstændigheder

ikke har handlet med den fornødne agtpågivenhed. Det er tillagt afgørende be-

tydning, at ^n——I^^^BB under sejlturen var skipper og havde ansvaret

for sejladsen/ herunder hvornår og under hvilke omstændigheder der skulle fo-

retages vendinger og for at tage fornødent hensyn til

_har forklaret, at hun stod med det ene beni salonen,

det andet i cockpittet og skrævede over løjgangen, da uheldet skete. Hun kigge—

de ned for at se, hvor hun satte fødderne. Solen ville have blændet hende, hvis

hun havde kigget op, da hun gik op fra toilettet. Hun var med som gæst og hav—

de ingen opgaver på seilbåden. Hun havde bikini på. Hun havde kun sejlet to

gange tidligere med_og der havde de ikke sejlet for storsejl.
Hun blev ramt to gange af skødet. _ plejede at sejle alene, og han var ikke

vant til at tage hensyn til andre ombord.

_har forklaret, at han ikke så ofte sejler for storsejl, da det er

mere besværligt. Han har ikke problemer med at sejle for storsejl. Han har af og

til andre med i båden. Det er normal kutyme, at styrmanden advarer, når man

vender. Ved uheldet var der ikke tale om en tilsigtet vending. Han holdt øje

mec_og båden røg over på den anden halse. Skøde—

voznen skal normalt være gjort fast, og det var den ikke. Han ved ikke hvorfor.

_ blev ramt to gange, men ikke af tovet begge gange. Der er lidt anderledes

Vind i Lillebælt, hvor de sejlede. Der kom nogle pust. Man kan stå i salonen og

kigge op i cockpittet.

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.
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Efter de samstemmende forklaringer lægges det til grund, at_

_ adviserede_om, at hun skulle på toilettet1 salonen,

og at_var opmærksom på hende, da hun kom op herfra. Det

lægges videre til grund, at_ikke blev advaret om sejlbå—

dens vending, og at hun kom til skade ved, at sejlbåden pludselig vendte. Ende-

lig lægges det til grund, at skødevognen var løs, uanset at den normalt Ville væ-

re gjort fast, og at vindhastigheden den pågældende dag var 6—10 m/s.

€:

I byretten har_forklaret, at han ikke kan huske, hvorfor han

foretog vendingen, som førte til uheldet, og at båden måske var gået over stag

ved et uheld. I landsretten har han forklaret, at vendingen ikke var tilsigtet.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt helt at klarlægge baggrunden for

vendingen den 31. maj 2014. Landsretten finder imidlertid, at_

_ har godtgjort, at_under de anførte omstændigheder

ikke har handlet med den fornødne agtpågivenhed. Det er tillagt afgørende be—

tydning, at_under sejlturen var skipper og havde ansvaret

for sejladsen, herunder hvornår og under hvilke omstændigheder der skulle fo-

retages vendinger og for at tage fornødent hensyn til_



færden på båden/ således at uheld kuru-ie undgås. Det bemærkes/ at

var gæst på sejlbåden uden opgaver.

Der er ikke grundlag for at antage/ al ^^^^••"B™"™— som gæst på sejl-

båden har accepteret en risiko/ der kan føre til en reduktion af

^s ansvar/ eller at hun i øvrigt har udvist egen skyld.

Efter det ovenfor anførte tages U^U™——!^™ påstand til følge/ og

skal således anerkende at være erstatningsansvarlig for de

skader/ som •^^^—1^^—^ pådrag sig i forbindelse med ulykken på

hans båd den 31. maj 2014.

Efter sagens udfald ska] ———^—^•^^ i sagsomkostaAiger for begge ret-

ter betale 60.200 kr. til HM^^^—^^^™ 50.000 kr. af beløbet er til dæk-

ning af udgifter til advokatbistand inkl. moms og 10.200 kr. til retsafgift. Ud

over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til

sagens omfang/ forløb og hovedforhandlingens varighed.

THI KENDES FOR RET:

skal anerkende erstatnings ansvaret for de skader, som HB8

pådrag sig i forbindelse med en ulykke på

båd den 31. maj 2014.

I sagsomkostninger for begge retter skal ^^^^^^^^— inden 14 dage be-

tale 60.200 kr. til ••1^^^——— Beløbet forrentes efter rentelovens §

8 a.

færden på båden, således at uheld kunne undgås. Det bemærkes, at _

_var gæst på sejlbåden uden opgaver.

Der er ikke grundlag for at antage, a1_som gæst på seil—

båden har accepteret en risiko, der kan føre til en reduktion af_

_
ansvar, eller at huni øvrigt har udvist egen skyld.

Efter det ovenfor anførte tages_ påstand til følge, og

_skal således anerkende at Være erstamingsansvarlig for de

skader, som_ pådrog sig i forbindelse med ulykken på
hans båd den 31. maj 2014.

Efter sagens udfald ska]_i sagsomkostninger for begge ret—

ter betale 60.200 kr. til_50.000 kr. af beløbet er til dæk—

ning af udgifter til advokatbistand inkl. moms og 10.200 kr. til retsafgift. Ud

over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til

sagens omfang,for1øb og hovedforhandlingens varighed.

THI KENDES FOR RET:

— skal anerkende erstatningsansvaret for de skader, som _

_ pådrog sig i forbindelse med en ulykke på_

_ båd den 31. maj 2014.

I sagsomkostninger for begge retter skal_inden 14 dage be—

tale 60.200 kr. til_ Beløbet forrentes efter rentelovens &

8 a.
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