
Højesterets dom af 
7. september 2022

Er vi blevet klogere?



Lov (§1, stk. 3)  og dir. (Art. 2, stk. 2, b), 1), i))

”Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, 
et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille 
personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk 
anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk 
oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap ringere 
end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, 
betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og 
midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige, jf. 
dog § 2 a.”



3 trin i nødvendighedstest

Nødvendighedstesten består af 3 trin:

A) Hensigtsmæssighed
(ikke en åbenbart uegnet foranstaltning)

B) Nødvendighed
(det tilstræbte mål må ikke kunne være blevet nået ved hjælp af et middel, der er 
ligeså egnet men mindre indgribende)

C) Strengt nødvendigt
(ikke overdrevent indgreb i arbejdstagers situation – selv om det er egnet foran-
staltning og den mindst indgribende til at forfølge det legitime formål, så må 
foranstaltningen ikke medføre et for byrdefuldt indgreb for arbejdstager). Også 
kaldet for princippet om stricto sensu (fx Schjøler og Craig & de Búrca) eller den 
absolutte forholdsmæssighedstest (Fenger).
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C-804/18, WABE, præmis 68

”Som det blev anført i nærværende doms præmis 60, skal det 
endvidere fremhæves, at en intern regel såsom den, der er 
omhandlet i hovedsagen, for ikke at blive kvalificeret som indirekte 
forskelsbehandling også skal være egnet til at sikre en ordentlig 
gennemførelse af arbejdsgiverens neutralitetspolitik, hvilket 
forudsætter, at denne politik reelt forfølges sammenhængende og 
systematisk, og at forbuddet mod at bære nogen form for synlige 
symboler på politiske, ideologiske eller religiøse overbevisninger, 
som denne regel indeholder, er begrænset til det strengt 
nødvendige (jf. i denne retning dom af 14.3.2017, G4S Secure 
Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203, præmis 40 og 42).”



Højesteret

”Kravet om nødvendighed i § 1, stk. 3, skal fortolkes i 
overensstemmelse med EU's beskæftigelsesdirektiv (direktiv 
2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv) og EU-Domstolens praksis. Det beror 
derfor som også angivet i lovforarbejderne på en konkret 
proportionalitetsvurdering, om nødvendighedskravet er opfyldt,…”

”På den baggrund tiltræder Højesteret, at det er godtgjort, at 
pålægget om, at A skulle møde på arbejde i tre timer ved åbent 
hus-arrangementet lørdag den 18. november 2017, var 
nødvendigt i forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3´s forstand.”



Konklusion

R ”slaget” om betingelsen strengt 
nødvendigt tabt?

Hvad mon EU-domstolen vil sige, hvis 
de bliver spurgt?


