
 

Udskrift 
af 

Arbejdsrettens retsbog 
 
 
 
Den 1. oktober 2009 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 
1250 København K, i 
 
Sag nr.: AR2009.0411 
Landsorganisationen i Danmark 
for 
Fagligt Fælles Forbund 
mod 
Dansk Arbejdsgiverforening 
for 
Dansk Byggeri 
for 
GC Totalbyg ApS 
 
i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den  20. august 2009 
 
Retten beklædtes af næstformand, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen 
 
Som retsskriver fungerede Marianne Bjørnshauge 
 
Der fremlagdes supplerende svarskrift af 1. september 2009 med bilag 2-3. 
 
For klagerne mødte: Landsorganisationen i Danmark ved advokat Ulrik Mayland.  
 
For indklagede mødte: Dansk Arbejdsgiverforening ved advokat Helge Werner.  
 
Klager fastholdt påstanden som nedlagt i klageskriftet af 13. juli 2009.  
 
Indklagede fastholdt sin påstand om afvisning, som nedlagt i supplerende svarskrift af 1. 
september 2009.  
 
Parterne anmodede retsformanden om at afgøre afvisningspåstanden, jf. arbejdsretslovens § 
16, stk. 3.  
 
Sagen procederedes. 
 
Retsformandens optog sagen til afgørelse. 
 
Retten hævet. 
 
 

Lene Pagter Kristensen / Marianne Bjørnshauge 



 

 
 
 
 
 
 
Den 5. oktober 2009 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 
1250 København K, i 
 
Sag nr.: AR2009.0411 
Landsorganisationen i Danmark 
for 
Fagligt Fælles Forbund 
mod 
Dansk Arbejdsgiverforening 
for 
Dansk Byggeri 
for 
GC Totalbyg ApS 
 
i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 1. oktober 2009 
 
Retten beklædtes af næstformand, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen 
 
Som retsskriver fungerede Marianne Bjørnshauge 
 
Ingen var mødt eller tilsagt. 
 
Retsformanden udtalte: 
 
Den indklagede virksomhed påtog sig ved et eksigibelt forlig indgået den 12. juni 2009 inden 
14 dage at efterbetale 180.812,50 kr. Beløbet skyldes for manglende indbetaling til Pension 
Danmark for perioden 1/8 2008 til 31/10 2008. Virksomheden påtog sig endvidere inden 
samme frist at betale en bod på 15.000 kr.  
 
Da virksomhed ikke har overholdt forliget, har klager – i stedet for at forsøge beløbet 
inddrevet i fogedretten – anlagt sag ved Arbejdsretten med påstand om betaling af 195.812,50 
kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid, til betaling sker, 
samt betaling af en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. 
Retsformanden udtalte: 
 
 
Der er i sagen ingen uenighed om, at beløbet på 195.812,50 kr. skyldes og kan inddrives. 
 
Det er endvidere utvivlsomt, at forliget er indgået uden forbehold og med tilkendegivelse om, 
at det endeligt slutter sagen. Det indgåede forlig har dermed efter sit indhold gjort endeligt op 
med virksomhedens betalingsforpligtelser i anledning af den manglende pensionsindbetaling 
og lader sig herefter ikke ændre, uanset om en dom i sagen måtte forventes at ville have fået 
et andet indhold. Arbejdsretten har samtidig ingen hjemmel til at pålægge bod alene for det 



 

forhold, at en idømt eller pålagt bod ikke bliver betalt, jf. herved Arbejdsrettens dom af 26. 
maj 2005 i sag A2004.1061 (AT 2005, s. 144). 
 
 
Det har endelig ingen betydning i forældelsesmæssig henseende, om fordringens eksistens er 
fastslået ved dom eller forlig, jf. herved forældelseslovens § 5. 
 
Da der heller ikke i øvrigt er oplyst forhold, som kan begrunde en retlig interesse for klager i 
sagens pådømmelse ved Arbejdsretten, tages indklagedes afvisningspåstand til følge. 
 
Sagen sluttet 
 
Retten hævet 
 

Lene Pagter Kristensen / Marianne Bjørnshauge 


