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Den ultralette Pixibog udgave:

• Er markedsføringslovens §§ 1 og 19 overtrådt?

• Er grundlæggende loyalitetsregler overtrådt?

• Er grundlæggende funktionærretlige regler overtrådt?

• Er bortvisning berettiget?

• Er der tale om grov udnyttelse af HM’s illoyalitet fra SSG’s side?

• Er der tab hos sagsøger?

• Er det adækvat og kausalt?

• Er bevisbyrden løftet i det omfang, den påhviler sagsøger?



Overordnede faktuelle forhold i sagen 

• ISS Damage Control blev i perioden fra den 19. oktober 2007 og indtil udgangen af november 2007 ramt af 

opsigelser fra mere end 20 ledere og nøglemedarbejdere, der umiddelbart i forlængelse af opsigelsen tog 

ansættelse hos SSG A/S.

• Samlet over en periode på lidt over et år ansatte SSG 89 ud af ca. 350 medarbejdere fra ISS DC, jf. sagens 

bilag 69 – overvejende i Jylland og fra ISS’ fugt og skimmel afdeling i Glostrup.

• Den 2. november 2007 indgik ISS en fratrædelsesaftale med HM, daværende regionsdirektør for DC 

forretningen.

• Den 17. november 2007 blev ISS HQ involveret i sagen og iværksatte en lang række undersøgelser. 



• Den 27. november blev det efter disse undersøgelser, besluttet at ophæve HM’s ansættelsesforhold, 
herunder fratrædelsesaftalen. Ved samme lejlighed blev et forbehold om erstatning taget over for 
SSG A/S, der afviste ethvert krav.

• Sag anlagdes ved Retten i Sønderborg med begæring om henvisning til Sø- og Handelsrettten.

• I efteråret 2008 blev HM’s computer undersøgt af computer forensics i Norge (IBAS) som bl.a. 
genskabte ansættelseskontrakter lavet af SSG til syv ledende medarbejdere i ISS DC. Kontrakterne 
var åbnet på computeren den 17. oktober 2007 umiddelbart inden opsigelserne begyndte at komme 
til ISS.

• Stævning mod SSG blev udtaget i foråret 2009 med en erstatningspåstand på DKK 20 millioner. 
Senere udvidet til DKK 74 millioner baseret på en grundig tabsdokumentation.



Bevismæssige betragtninger og spørgsmål

• Sagens bevisførelse bestod af 2 væsentlige dele:

o dels en meget omfattende skriftlig dokumentation i form af 
en meget omfattende ekstrakt, 

o dels en lang række vidneforklaringer.

• Det skriftlige materiale var fremkommet efter et ganske 
betydeligt efterforskningsarbejde vedvarende udført af ISS 
over årene. Arbejdet var vanskeliggjort af modarbejdelse fra 
SSG’s side og af, at materiale var fjernet eller slettet.



• Kompliceret vidnescenarie: 

o Flere af ISS’s vidner modtog trusler.

o Mange af SSG’s vidner, herunder SSG’s ledelse, har haft betydelig økonomisk interesse i sagen og dens 
udfald. Samme for så vidt angår HM.

o Sagens langsommelighed: Startede i 2007 og sluttede 7. januar 2014.

• Anfægtelse og protest mod henvisninger og sammenlægning, mod udvidet dommerpanel, mod vidneførsel 
og hvorfor?

• ISS gjorde gældende, at bevisbyrdereglerne skulle ses i den kontekst, da grovere skyld (culpa) fra den 
misligholdende parts side oftest medfører betydelig lempelse af beviskravet, jf. UfR2002.1496H.

• Lempelsen af beviskravet sker både i relation til årsagsforbindelse og adækvans og for så vidt angår tabets 
størrelse, herunder dokumentation derfor.



Ansvarsgrundlaget og tabsopgørelsen ifølge 
Sø- og Handelsrettens dom

• Sagens altafgørende hovedspørgsmål var, om der fra SSG’s side blev gennemført, hvad der måtte 

klassificeres som et kollektivt anslag mod ISS’s skadeservicedivision i Jylland og fugt og skimmel 

afdelingen i Glostrup i efteråret 2008, og HM’s og andre medarbejderes indblanding deri samt SSG’s - efter 

ISS’s opfattelse - yderst grove udnyttelse af HM’s illoyalitet over for ISS.

• To juridiske hovedtemaer i retssagen

– (i) Ansvarsgrundlaget 

– (ii) Opgørelsen af (og beviset for) det lidte tab



• Ansvarsgrundlaget

• Overtrådte SSG markedsføringslovens §§ 1 og 19 og tilsidesatte HM sine pligter som funktionær i 

forbindelse med, at et betydeligt antal af ISS DC’s øverste ledere og nøglemedarbejdere inden for et 

kort tidsrum i efteråret 2007 opsagde deres stillinger og umiddelbart overgik til ansættelse i SSG?

• S&H finder det bevist, at de begåede handlinger f.s.v.a. SSG ”udgør en forsætlig og grov krænkelse af 

markedsføringslovens § 1” og f.s.v.a. HM ”en forsætlig og grov tilsidesættelse af hans forpligtelser 

som funktionær”. ”HMs adfærd øgede effekten af SSGs overtrædelse af markedsføringslovens §1”. 

• Retten bemærker ”at den retsstridige adfærd, som blev udvist af SSG og HM var en stærkt 

medvirkende årsag til, at de ovennævnte kundeklausuler blev frafaldet af ISS”. 

• Retten finder, at ”Den fratrædelsesaftale, der blev indgået mellem ISS og HM den 2. november 2007 

er ugyldig på grund af svig. Retten lægger til grund at ISS aldrig ville have indgået aftalen, hvis de 

reelle forhold havde været kendt.”



• ”Ved at ”udnytte” ISS medarbejdernes illoyalitet i forbindelse med omdirigering af ordren fra Marius 

Pedersen A/S og tilegne sig denne opgave, findes SSG groft at have krænket markedsføringslovens § 1 og 

19.”

• Retten finder, at forsøget på hvervning af lederen i Frederikshavn med udlevering af kontrakt, hvor 

hvervningsforsøget finder sted, mens HM fortsat var ansat i ISS, - hvilket SSG var vidende om, - for SSG’s

vedkommende udgjorde en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og for HM’s vedkommende en 

overtrædelse af hans loyalitetsforpligtelse som funktionær.

• Omstændighederne ved fremskaffelsen af udlejningsbil, telefon m.v., dækadresser til medarbejderne fra ISS 

og deltagelse i det hemmelige efterårsmøde mellem SSG ledelsen og ISS medarbejderne med deltagelse af 

HM, udgør efter rettens opfattelse ”tilstrækkeligt bevis for, at HM aktivt bistod til SSG ledelsens etablering 

af en landsdækkende skadeservicevirksomhed. På denne baggrund findes bortvisning af HM den 27. 

november at være berettiget.” 

• Ved at udnytte HM’s viden på denne måde har SSG overtrådt markedsføringslovens § 1, og HM har 

overtrådt sin loyalitetsforpligtelse.



• HM forsøgte tillige at hverve en ISS-medarbejder i klausulperioden med deltagelse af SSG. 

• S&H oplister flere eksempler på SSGs overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og konkluderer 

sammenfattende at SSG gentagne gange groft har tilsidesat reglerne i markedsføringslovens §1 og i et 

enkelt tilfælde tillige § 19 og dermed pådraget sig et erstatningsansvar efter markedsførings-lovens §

20. HM har tilsvarende gentagne gange tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse og derved pådraget sig et 

erstatningsansvar efter funktionærlovens §4 og tillige pådraget sig pligt til at betale konventionalbod.



• Tabsopgørelsen

• ISS krævede en erstatning på DKK 74 millioner for tab opgjort over 5 år som forskellen mellem 

gennemsnittet af indtjeningen 5 år forud for anslaget mod forretningen og den gennemsnitlige 

indtjening 5 år efter anslaget. 

• Det af ISS anvendte ”differenceprincip” godkendtes af S&H.

• S&H tilkendte ISS en skønsmæssig udmålt erstatning på DKK 15 millioner ”efter et samlet skøn over 

den markedsforstyrrelse og det tab, SSG’s ulovlige adfærd har påført ISS, herunder det bratte 

omsætningsfald i 2008 på især de jyske centre”.



• S&H oplister fire omstændigheder som ”må føre til en væsentlig reduktion i det af ISS opgjorte tab”.

1. Frafald af klausuler for ledende medarbejdere i november 2007 efter kendskab til overtrædelser

”ISS må bære det fulde ansvar for, at ISS valgte ikke at håndhæve en række ledende medarbejderes klausuler, 
da ISS senest i november 2007 blev bekendt med SSGs overtrædelse af markedsføringsloven og HMs
tilsidesættelse af sin loyalitetspligt.”

Præmissen er forkert: 

S&H mener, at ISS skulle have forsøgt fogedforbud nedlagt. Det er imidlertid iht gældende retspraksis ikke 
muligt, jf allerede FIH og Jægerbogssagerne. Af de 89 medarbejdere, der blev rekrutteret af SSG, havde i 
øvrigt kun 23 klausuler. På tidspunktet for HMs bortvisning, havde 11 medarbejdere opsagt deres stilling. 7 af 
disse var ledende medarbejdere og heraf var klausulerne opsagt for de 6. ISS var muligvis bekymret for, - men 
ikke bekendt med - at SSG havde handlet retsstridigt, og dette kunne ikke bevises på tidspunktet for HMs
bortvisning. 

Præmissen er endvidere i strid med S&H’s præmisser på dommens side 372, hvor det lægges til grund at SSG 
og HMs retsstridige adfærd ”var en stærkt medvirkende årsag til, at de ovennævnte kundeklausuler blev 
frafaldet af ISS” og dommens side 373, hvor retten lægger til grund, at de ISS medarbejdere, hvis klausuler i 
ISS regi blev opretholdt, blev udstyret med e-mailadresser der slørede deres identitet.”



• S&H oplister fire omstændigheder som ”må føre til en væsentlig reduktion i det af ISS opgjorte tab”. 

2. Omlægning  til rammeaftaler af afgørende betydning

”Det må også tillægges betydning, at SSG’s rekruttering skete på et tidspunkt, hvor de altdominerende kunder, 

forsikringsselskaberne var ved  at omlægge deres køb af skadeserviceydelser, således at indgåelse af 

rammeaftaler baseret på udbud blev af helt afgørende betydning for fordelingen af omsætningen i branchen.”

Præmissen er ikke korrekt:

Af bilagsmaterialet fremgik, at den samlede omsætning for de direkte berørte områder i SSG og ISS var 

konstant i perioden 2008-2012, og denne stort set modsvarede den omsætning, som ISS havde før det 

kollektive anslag. 

SSG var alene i stand til at flytte aftalerne fra forsikringsselskaberne fra ISS til SSG, fordi SSG ved det 

kollektive anslag dels etablerede en landsdækkende service og dels kunne tilbyde de kompetencer, som ISS før 

besad, dels opnåede, at ISS modsat både mistede sine kompetencer og i realiteten også en landsdækkende 

service, da de jyske centre efter anslaget i meget væsentligt omfang var uden medarbejdere og var forladt og 

efterladt i kaos uden dokumentation for sagerne eller andet.



• S&H oplister fire omstændigheder som ”må føre til en væsentlig reduktion i det af ISS opgjorte tab”. 

3. SSG’s strategi om åbning af nye centre:

”Efter rettens opfattelse må det ved erstatningsudmålingen tillige tillægges vægt, at SSG allerede 
inden overtrædelsen af markedsføringsloven havde en ”eksplicit” strategi om at etablere 2 
skadeservicecentre om året i Jylland og på Fyn, og at selskabet ville kunne have opfyldt disse mål 
uden at overtræde markedsføringsloven i forhold til ISS, herunder ved rekruttering af medarbejdere 
fra ISS.”

Der var ingen strategi – kun vidtløftige tanker helt frem til slut oktober.

SSG’s ”strategi” var, jf. Sonny Nielsens vidneforklaring, og den dokumenterede e-mailkorrespondance 
mellem Anders Kristensen og Torben Kildegaard, ekstrakten side 168, at åbne maksimalt 1-2 center 
om året, hvis det overhovedet var muligt, hvad Sonny Nielsen selv tvivlede stærkt på.

Også denne præmis indeholder fejlagtige antagelser og konklusioner og understreger ligeledes, at 
S&H overser – eller negligerer – det forhold, at rammeaftalerne med forsikringsselskaber reelt 
udelukkende blev tildelt de landsdækkende aktører. S&H overser, at SSG, først på tidspunktet, hvor 
selskabet på lovlig vis kunne være blevet landsdækkende, på lovlig vis ville kunne opnå rammeaftaler 
– og dermed omsætning – og det, i det omfang, som SSG gjorde fra dag et. 



Det er i øvrigt uden betydning, at SSG havde en strategi – eller ønskede eller drømte – om at blive 

landsdækkende, idet der intet konkret ligger deri, og idet SSG ikke under sagen førte bevis for, at SSG 

i realiteten forfulgte den postulerede strategi. Forholdet bør derfor heller ikke af denne grund tillægges 

vægt i relation til en reduktion af det opgjorte tab.



• S&H oplister fire omstændigheder som ”må føre til en væsentlig reduktion i det af ISS opgjorte tab”.

4. Mulig hurtigere retablering:

”Retten vurderer, at ISS i løbet af et væsentligt kortere tidsrum end de opgjorte 5 år burde være i stand 

til at reetablere og genskabe tilliden med henblik på at konkurrere med SSG og de øvrige 

skadeserviceselskaber. ”

Synspunktet underbyggedes ikke af de afgivne forklaringer eller sagens bilag. Præmissen må opfattes 

således, at retten finder, at ISS ikke på tilstrækkelig vis har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Det var utvivlsomt SSG’s bevisbyrde at godtgøre, at der er handlinger, som ISS kunne og burde have 

foretaget med henblik at begrænse tabet, men som ikke er foretaget. Det er ikke på noget tidspunkt 

dokumenteret, at der er undladt handlinger, der har forøget tabet.


