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Udskrift
af

Arbejdsrettens retsbog 

Den 25. august 2008 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ 
Plads 5, 1250 København K, i 

Sag nr.  A2008.046:
Landsorganisationen i Danmark 
for
Fagligt Fælles Forbund 
mod
Dansk Arbejdsgiverforening 
for
Dansk Byggeri 
for
Eurotech Sp.J, 
Dworska 50, 
PL 38-430 Miejsce Piastowe, 
Polen 

i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 17. april 2008.

Retten beklædtes af formanden, højesteretsdommer Børge Dahl. 

Som retsskriver fungerede Anders Levy. 

For klagerne mødte: Landsorganisationen i Danmark ved advokat Kirstine E. Bünemann 
og Fagligt Fælles Forbund ved forhandlingssekretær Finn Larsen samt faglig sekretær 
Michael de Geir. 

For indklagede mødte: Dansk Arbejdsgiverforening ved advokat Jeanette Justesen, Dansk 
Byggeri ved konsulent Søren Lund-Hansen og elev Kamilla Jensen samt Eurotech ved 
Janusz Maciejkowicz og Alexandra Biakecka. 

Klager nedlagde påstand om bod som anført i klageskrift af 2. januar 2008. 

Indklagede tog bekræftende til genmæle som anført i duplik af 20. august 2008. 

De af klager fremlagte bilag A-M og de af indklagede fremlagte bilag 1-9 blev gennemgået 
med henblik på at kunne anses for dokumenteret. 

Janusz Maciejkowicz afgav behørigt formanet forklaring. 
Alexandra Biakecka afgav behørigt formanet forklaring. 
Translatør, cand.jur. Richard Bunimowicz fungerede under afgivelsen af disse forklaringer 
som tolk. 

Michael de Geir afgav behørigt formanet forklaring. 
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Søren Lund-Hansen afgav behørigt formanet forklaring. 

Sagen procederedes.  

Parterne var enige om, at sagen i henhold til arbejdsretslovens § 16, stk. 3, afgøres af 
retsformanden.

Retsformandens bemærkninger. 

Det fremgår af det under sagen oplyste, at den indklagede virksomhed, Eurotech Sp.J. (i 
det følgende Eurotech), er et polsk firma, som udfører arbejde inden for området 
betonkonstruktion ikke blot i Polen, men i flere andre europæiske lande. Virksomheden har 
for Pihl & Søn haft betonunderentreprisen på byggepladsen Havreholmen i København. 
Arbejdet blev påbegyndt i marts 2007.

Eurotech, som ikke tidligere havde udført arbejde i Danmark, meldte sig inden arbejdets 
påbegyndelse ind i Dansk Byggeri og blev herved omfattet af den mellem Dansk Byggeri 
og Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening indgåede overenskomst, Jord- og 
Betonoverenskomsten. Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Eurotech endvidere 
rådførte sig med en advokatvirksomhed om de arbejdsretlige forhold i Danmark for at 
indrette sig i overensstemmelse hermed og tog kontakt til fagforeningen for at undgå 
konflikt om overenskomstens efterlevelse eller andet. 

Der var tale om en betydelig entreprise, og det lægges efter bevisførelsen til grund, at  
Eurotech i løbet af 2007 anvendte omkring 80 polske byggearbejdere til udførelse af 
arbejde omfattet af Jord- og Betonoverenskomsten.  

Det er af indklagede erkendt, at Eurotech har begået brud på overenskomstens § 17 om 
betaling af overarbejdstillæg, § 31 om udstedelse af lønsedler med nærmere angivne 
oplysninger, § 43 om indbetaling af pensionsbidrag, § 59 om SH-betaling og § 76 om 
faglig strid og pligten til at efterleve det fagretligt aftalte og afgjorte. Parterne er således 
enige om, at Eurotech i 2007 har begået overenskomstbrud i form af manglende og for 
sen betaling af løn mv., herunder betaling af pensionsbidrag, og i form af manglende 
efterlevelse af forhold aftalt og afgjort under den fagretlige behandling. Parterne er 
endvidere enige om, at denne sag ikke omfatter spørgsmålet, om der af Eurotech også for 
arbejde udført i 2008 er handlet bodspådragende ved at have betalt mindre end, hvad der 
skal betales efter overenskomsten. 

Der er, hvad de enkelte overenskomstbrud angår, enighed mellem parterne om, at 
Eurotech i forhold til overenskomsten for 2007 har betalt i hvert fald 202.000 kr. for lidt i 
pensionsbidrag og 68.042 kr. for lidt i SH-godtgørelse, dvs. at Eurotech for 2007 har betalt 
i hvert 270.042 kr. for lidt i løn mv. Der er ikke oplyst omstændigheder, som kan undskylde 
denne udestående underbetaling, som derfor må anses for bodspådragende. 

Eurotech har til brug for sagen oplyst, at der til medarbejdere på entreprisen i december 
2007 er efterbetalt dels 580.765 kr. (sagens bilag 9  ”Doplata 2007”), dels 741.496 kr. 
(sagens bilag 1 s. 20-21 ”Doplata II 2007”). Der er ikke under sagen oplyst 
omstændigheder, som kan undskylde, at disse beløb ikke er betalt i overensstemmelse 
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med overenskomstens bestemmelser. Også dette forhold – betaling af i alt 1.322.261 kr. 
med en betydelig forsinkelse for en væsentlig dels vedkommende – må derfor anses for 
bodspådragende, jf. herved om bodsudmåling f.eks. Arbejdsrettens dom af 27. juni 2005 i 
sag A2004.955 m.fl.  

Der er for hele 2007 af Eurotech til Pension Danmark indbetalt 1.142.572 kr. Det lægges 
efter bevisførelsen til grund, at en væsentlig del heraf er indbetalt for sent, men også at en 
væsentlig del af den samlede forsinkelse tids- og beløbsmæssigt skyldes myndighedernes 
sene tildeling af CPR-numre til betonarbejderne og indretningen af Pension Danmarks IT-
systemer, hvilket må anses som forhold, som ikke kan bebrejdes Eurotech, hvorfor den 
heraf følgende forsinkelse ikke kan anses for bodspådragende. Tilbage står imidlertid 
mindre forsinkelser med en mindre del af det samlede beløb, hvorom der ikke er oplyst 
undskyldende omstændigheder, hvorfor disse forsinkelser må anses for bodspådragende, 
jf. herved om bodsudmåling f.eks. Arbejdsrettens  og Tjenestemandsretternes 
Årsberetning 2006 s. 38 f. 

Det blev på et lokalforhandlingsmøde den 21. juni 2007 aftalt, at Eurotech straks skulle 
rette op på overenskomststridige forhold og dokumentere dette over for fagforeningen 
inden 14 dage. Det fremgår af referat af fællesmøde afholdt den 14. august 2007, at 
Eurotech  til fagforeningen skulle fremsende ”kopi af relevante dokumenter til belysning af 
problemstillingerne, herunder arbejdsskemaer, lønsedler med videre”, således at 
dokumenterne var fagforeningen i hænde senest den 20. august 2007. På et 
organisationsmøde afholdt den 22. august 2007 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes 
forskellige dokumenter, som skulle sendes til fagforeningen inden et nyt møde, som blev 
aftalt afholdt den 27. september 2007 – et møde, som virksomheden udeblev fra uden 
forinden at have opfyldt det nævnte dokumentationskrav. Virksomheden har således under 
den fagretlige behandling undladt at fremlægge dokumentation til belysning af forholdene 
som aftalt og afgjort på de nævnte møder. Der foreligger endvidere ikke 
overenskomstmæssig dokumentation for udbetaling til medarbejderne af den foran nævnte 
efterregulering på 580.765 kr.   

Under hensyn til den opnåede besparelse ved underbetaling på i hvert fald 270.000 kr. og 
nødvendig sanktionering heraf, den for sene betaling af løn mv. på 1.322.000 kr. og 
uregelmæssighederne vedrørende en mindre del af pensionsindbetalingerne på 1.142.000 
kr. samt grovheden af de begåede brud på dokumentationskrav, herunder det fagretligt 
bestemte om fremlæggelse af relevante dokumenter til belysning af de påtalte forhold og 
overenskomstbrud, skal Eurotech betale en bod på 600.000 kr. 

Thi bestemmes: 

Eurotech Sp.J, Dworska 50, 38-430 Miejsce Piastowe, Polen, skal inden 14 dage til 
Fagligt Fælles Forbund betale en bod på 600.000 kr. 

Sagen sluttet ved Arbejdsretten. 

Retten hævet. 
Børge Dahl / Anders Levy 


