
 
 

 

RETTEN I GLOSTRUP 
DOM 

afsagt den 11. december 2020 
 
 
 

 
 

 

Sag BS-32847/2020-GLO 

 

 

Mandatar Ligebehandlingsnævnet for 

[person 1] 

(Kammeradvokaten v/ advokat Marianne Lage) 

mod 

[virksomhed 1] 

(advokat Anders Roskvist Vind Petersen) 

 

 

Denne afgørelse er truffet af dommer Janne Rostrup Hansen. 

 

Sagens baggrund og parternes påstande 

I denne sag, der er modtaget den 24. august 2020, har sagsøgeren, [person 

1], fremsat følgende påstande: 

 

Principalt: [virksomhed 1] tilpligtes til [person 1] at betale 100.000 kr. med 

tillæg af procesrente fra den 30. januar 2019 til betaling sker. 

 

Subsidiært: [virksomhed 1] tilpligtes til [person 1] at betale  40.000 kr. med 

tillæg af procesrente fra den 30. januar 2019 til betaling sker. 

 

Sagen drejer sig om, hvorvidt [person 1] blev forskelsbehandlet på grund af 

graviditet og af denne grund har krav på godtgørelse i henhold til ligebe- 

handlingsloven. 

 

Ligebehandlingsnævnet traf den 25. juni 2020 afgørelse om, at [virksomhed 1] 

som [person 1]s arbejdsgiver havde udsat [person 1] for min- 
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dre gunstig behandling som følge af hendes graviditet i strid med ligebehand- 

lingslovens § 9 ved at orientere hende om, at hun først kunne få vagter gennem 

[virksomhed 1] efter endt barselsorlov, og at [virksomhed 1] derfor skulle betale 

en godtgørelse på i alt 100.000 kr. med tillæg af renter fra den 

30. januar 2019. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

Da [virksomhed 1] har anerkendt [person 1]s principale påstand, afsiger retten 

dom efter [person 1]s principale påstand. 

 

Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift inklusive moms 

med 17.500,00 kr. og af retsafgit med 1.350,00 kr. , i alt 18.850,00 kr. Ligebehand- 

lingsnævnet som mandatar for [person 1] er ikke momsregistreret. 

 

Retten har ved omkostningsfastsættelsen lagt vægt på sagens værdi, karakter, 

og udfald samt forberedelsens stade, da sagen blev sluttet ved, at [virksomhed 

1] tog bekræftende til genmæle. 

 

T H I K E N D E S F O R R E T : 

 

[virksomhed 1] skal til [person 1] at betale 100.000 kr. med tillæg af procesrente 

fra den 30. januar 2019 til betaling sker. 

 

[virksomhed 1] skal til Ligebehandlingsnævnet som mandatar for [person 

1] betale sagsomkostninger med 18.850,00 kr. 

 

Beløbene skal betales inden 14 dage. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 


