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Sag nr. AR 2017.0662: 

 

C.A.C. au2parts ApS 

(tidligere: 

AB-Autodele ApS, 

au2parts Hobro ApS, 

au2parts Midtsjælland ApS, 

au2parts Fyn ApS, 

au2parts Østjylland ApS, 

au2parts Sydjylland ApS samt 

au2parts Lolland Falster ApS) 

og 

Nord-Brems ApS 

(advokat Jacob Sand) 

 

mod 

 

Landsorganisationen i Danmark 

for 

Fagligt Fælles Forbund 

(advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) 

 

 

Dommer: Poul Dahl Jensen, jf. arbejdsretslovens § 8, stk. 2. 

 

Indledning 

Sagen angår, om varslede hoved- og sympatikonflikter mod en række au2partsselskaber er 

lovlige. 

 

Parternes påstande 

Klagerne, C.A.C. au2parts ApS og Nord-Brems ApS, har nedlagt påstand om, at indklagede, 

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, skal anerkende, at de mod AB-

Autodele ApS, au2parts Hobro ApS, au2parts Midtsjælland ApS, au2parts Fyn ApS, au2parts 

Østjylland ApS, au2parts Sydjylland ApS, au2parts Lolland-Falster ApS – nu samlet C.A.C. 

au2parts ApS – og Nord-Brems ApS varslede hovedkonflikter og sympatikonflikter er 

ulovlige. 
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C.A.C. au2parts ApS har endvidere nedlagt påstand om, og at Fagligt Fælles Forbund til 

C.A.C. au2parts ApS skal betale en alvorlig bod. 

 

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund har nedlagt påstand om frifindelse 

og har over for påstanden om bod påstået afvisning, subsidiært frifindelse. 

 

Sagsfremstilling 

CAC-koncernen og au2parts-kæden 

De oprindelige otte au2partsselskaber – efter en fusion pr. 27. november 2017 nu to selskaber 

– som er omfattet af denne sag, beskæftiger sig primært med engrossalg af reservedele til au-

toværksteder. Selskaberne indgår i CAC-koncernen, som ifølge en oversigt pr. 1. juli 2017 var 

struktureret med A/S Carl Christensen som moderselskab og følgende 12 datterselskaber: 

Eurodeal, au2parts Lolland Falster, au2parts Fyn, au2parts Østjylland, au2parts Midt- og 

Vestjylland, au2parts Hobro, au2parts Sydjylland, AB-Autodele, Nord-Brems, au2parts Midt-

sjælland, Køge Bilistservice og MN Autodele. De fleste af datterselskaberne er 100% ejet af 

moderselskabet, mens nogle kun er delvis ejet af moderselskabet.  

 

Moderselskabet A/S Carl Christensen er medlem af Dansk Industri. Det samme gælder for 

selskaberne Eurodeal, au2parts Midt- og Vestjylland, Køge Bilistservice og MN Autodele. 

Selskaberne er i kraft af dette medlemskab omfattet af Industriens Overenskomst for arbejde, 

der henhører under denne overenskomst. 

 

TH. Østergaard – Autoteknik ApS (senere Au2parts Lolland Falster) underskrev den 20. juni 

2007 en tiltrædelsesaftale med Dansk Metal, hvorefter virksomheden skulle være overens-

komstdækket af Industriens Overenskomst. Af tiltrædelsesaftalen fremgår bl.a.: 

 

”I alle spørgsmål vedrørende løn- og arbejdsforhold er der enighed om fremover at føl-

ge samtlige bestemmelser, der er indeholdt i industriens overenskomster med tilhørende 

organisationsaftaler og lærlingebestemmelser mellem Dansk Industri (DI) og Centralor-

ganisationen af Industriansatte i Danmark (CO), herunder: 

 

1. Den til enhver tid gældende Hovedaftale og Samarbejdsaftale mellem Dansk 

Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO). 

… 

 

Tiltrædelsesaftalen kan alene opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. marts i 

forbindelse med overenskomstfornyelserne mellem DI og CO.” 
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I den samtidige tilmelding af virksomheden til Industriens Pension er anført, at antallet af an-

satte, der er omfattet af aftalen, er 15.  

 

Dialogforløbet 

Fagligt Fælles Forbund rettede ved enslydende dialogbreve henvendelse til au2partkædens 

virksomheder i Midtsjælland, Midt- og Vestjylland, Sydjylland, Østjylland, på Fyn og Lol-

land-Falster, Hobro, samt virksomhederne Nord-Brems ApS og AB-Autodele ApS. Brevene 

er dateret den 26. april 2017, idet brevet til au2parts Hobro ApS dog er dateret den 30. maj 

2017, og brevet til Nord-Brems ApS er udateret. Parterne er uenige om, i hvilket omfang bre-

vene kom frem. Af brevene fremgår bl.a.: 

 

”Vedrørende dialog om tiltrædelsesoverenskomst 

 

Da vi kan se, at I udfører arbejde, der hører under 3F’s overenskomstområde, vil vi me-

get gerne tegne overenskomst med jer. 

 

… 

 

Da I ikke er medlem af en dansk arbejdsgiverforening og dermed ikke er omfattet af en 

kollektiv overenskomst, vil vi anbefale, at I tegner en tiltrædelsesoverenskomst til Fæl-

lesoverenskomsten for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere mellem DI II og 3F 

Faglig Fælles Forbund Transportgruppen. 

 

Vi har i brevet vedlagt en overenskomst samt et udkast til en tiltrædelsesaftale, så I kan 

se hvad der er af muligheder i overenskomsten. 

… 

 

Vi håber på en positiv dialog og foreslår et møde enten den 15. maj eller den 17. maj i 

3F Fredericia kl. 11.00.” 

 

Dialogbrevene blev besvaret af direktør Niels K. Skak i mail af 16. maj 2017. Af mailen 

fremgår bl.a.: 

 

”Tak for jeres henvendelse om tiltrædelse af overenskomst for alle vore ”au2parts afde-

linger”. 

Som direktør for de fleste selskaber og repræsentant for de øvrige selskaber, har vi valgt 

at lave en samlet besvarelse. 

 

Vi har drøftet jeres henvendelse, og har samlet besluttet at vi på nuværende tidspunkt 

ikke har behov for at indgå i en dialog, om en tiltrædelsesoverenskomst med 3F.” 
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I mail af 30. maj 2017 bekræftede Niels K. Skak over for Jan Sylvest Andersen, Fagligt Fæl-

les Forbund Transport, Logistik og Byg, Aarhus, at ”vi pt. ikke se at vi har behov for en fælles 

overenskomst, og takker for tilbuddet, men vil pt. ikke gøre brug af det.” 

 

I mail af samme dag svarende Jan Sylvest Andersen:  

 

”Tak for din tilbagemelding uanset det er negativt og er ked af at vi ikke umiddelbart 

kan mødes og få en dialog om løn og arbejdsforhold for medarbejderne.” 

 

Konfliktvarslerne 

Den 12. og 22. juni 2017 fremsendte Fagligt Fælles Forbund 1. konfliktvarsel til de virksom-

heder, som dialogbrevene havde været sendt til. Af de enslydende breve fremgår bl.a.: 

 

”Baggrunden for konflikten er, at virksomheden udfører arbejde inden for 3F Trans-

portgruppens faglige område, der ikke er overenskomstdækket. 

 

Virksomheden har som alternativ til indmeldelse i arbejdsgiverforeningen, fået tilsendt 

et forslag til en tiltrædelsesoverenskomst til Fælles overenskomsten imellem 3F Trans-

portgruppen og DIO II. 

 

Dette konfliktvarsel vi nu fremsender er med henvisning til Fællesoverenskomsten 

imellem 3F Transportgruppen og DIO II, uden de af afdelingen anførte tilføjelser, som 

blev fremsendt den 26.04.2017 sammen med afdelingens dialogbrev. 

 

Transportgruppen har gennem dialog forgæves forsøgt at opnå overenskomstdækning, 

men ser sig på nuværende tidspunkt ikke i stand hertil.” 

 

Ved brev af 20. juni 2017 tilbagekaldte Fagligt Fælles Forbund det 1. konfliktvarsel, der var 

sendt til au2parts Midt- og Vestjylland ApS, med henvisning til, at virksomheden som med-

lem af DI allerede var overenskomstdækket af Industriens Overenskomst. I tilbagekaldelsen 

var bl.a. anført: 

 

”Vi respekterer naturligvis hovedaftalens bestemmelser, men vil dog understrege at det 

ikke er vores opfattelse, at Industriens overenskomst er dækkende for arbejdets art, som 

omfatter lager og chaufførarbejde.” 

 

I mail af 15. august 2017 fra advokat Jacob Sand til faglig sekretær i 3F Elaine Larsen frem-

går bl.a.: 
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”I fortsættelse af vores møde torsdag den 6. juli 2017 i Aarhus samt vores telefonsamta-

le af i dag kan jeg bekræfte, at de 8 Au2parts-selskaber, der indgår i koncernen Aktie-

selskabet Carl Christensen og for hvilke 3F har afgivet første konfliktvarsel, bestrider 

lovligheden af dette første varsel. 

 

Som understreget, så medvirker de 8 selskaber gerne til, at de overenskomstdækkes i 

forhold til 3F. Det understreges af, at selskaberne allerede har søgt optagelse i Dansk 

Industri med henblik på overenskomstdækning via Industriens Overenskomst i lighed 

med de væsentlige dele af koncernen, der allerede i dag er overenskomstdækket. 

 

3F har imidlertid under henvisning til hovedaftalens støtteforbud afvist at acceptere den 

ønskede optagelse af de 8 au2partsselskaber i Dansk Industri, idet 3F ønsker, at over-

enskomstdækning sker via Fællesoverenskomsten for lagerarbejdere, chauffører og 

havnearbejdere mellem DI II og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen. DI har i 

respekt af støtte forbuddet og under henvisning til de meddelte konfliktvarsler afvist en 

optagelse af de pågældende selskaber. 

 

… 

 

Som påpeget i forbindelse med vores møde den 6. juli 2017, så har koncernen en man-

geårig tradition for overenskomstdækning … . Moderselskabet samt en række øvrige 

datterselskaber i koncernen har derfor i mange år været overenskomstdækket via deres 

medlemskab af Dansk Industri. Historisk og aktuelt er overenskomstdækningen sket 

med afsæt i, at koncernen er etableret med henblik på at drive virksomhed som motor-

renoveringsværksted – en virksomhed, der siden er udviklet til at omfatte import og salg 

af diverse internationalt anerkendte autodele. Det indebærer, at væsentlige dele af kon-

cernen i dag er medlem af Dansk Industri og som følge heraf har overenskomstdækning 

med 3F i form af Industriens Overenskomst. Det drejer sig konkret om følgende 6 sel-

skaber i koncernen, der er medlemmer af Dansk Industri:  

… 

 

Som understreget i forbindelse med vores møde, så er det af væsentlig betydning for 

koncernen, at den samlede medarbejderadministration, der sker centralt med udgangs-

punkt i koncernens hovedkontor i Aarhus, sker med afsæt i ét fælles overenskomst-

grundlag, nemlig Industriens Overenskomst. Det er ligeledes mine klienters opfattelse, 

at karakteren af det arbejde, der udføres af chaufførerne, herunder med ikke uvæsentlige 

dele af salgsarbejde, berettiger til, at overenskomstdækningen sker via anvendelse af In-

dustriens Overenskomst. … 

 

Mine klienter finder det beklageligt, hvis 3F Transport fastholder de meddelte konflikt-

varsler og i sidste ende måtte ønske at iværksætte konflikt, idet en sådan konflikt ikke er 

nødvendiggjort i et ønske om overenskomstdækning, da mine klienter allerede har til-

kendegivet et klart ønske om en sådan dækning, men alene er udtryk for, at mine klien-

ter unødigt involveres i et internt 3F-forhold om grænsedragning mellem hhv. Industri-

gruppen og Transportgruppen. Jeg vil finde det beklageligt, hvis 3F finder det nødven-

digt at forfølge en arbejdsgiver-koncern, der allerede med 6 selskaber er omfattet af en 

3F-overenskomst, og som ønsker tilsvarende overenskomstdækning for resten af kon-

cernen/organisationen, men hvor 3F finder det nødvendigt med varsling af konflikt som 

følge af manglende tilfredshed med den pågældende 3F-overenskomst. 
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… 

 

I lyset af det ovenfor anførte skal jeg opfordre 3F til at genoverveje samt at tillade, at 

mine klienter nu optages i Dansk Industri og at de i den forbindelse omfattes af Indu-

striens Overenskomst.”           

  

Den 26. og 28 august 2017 fremsendte Fagligt Fælles Forbund 2. konfliktvarsel til de berørte 

virksomheder. 

 

I mail af 8. september 2017 fra advokat Jacob Sand til Elaine Larsen m.fl., hvormed virksom-

hederne protesterede imod 2. konfliktvarsel, er anført bl.a.: 

 

”Mine klienter gør endvidere gældende, at 2. konfliktvarsel ligeledes er ulovligt. 

… 

 

Det kan konstateres, at i intet tilfælde i forbindelse med 2. konfliktvarsel har 3F oriente-

ret, hvilke af mine klienters nuværende medarbejdere, der vil være omfattet af konflik-

ten ved dens varslede ikrafttræden den 2. oktober 2017. Det er på den baggrund, at mine 

klienter gør gældende, at 2. varsel ift. samtlige de varslede konflikter er ulovligt, hvor-

for de varslede hovedkonflikter i forhold til mine klienter er ulovlige. 

 

I lyset af det her anførte, skal jeg på ny opfordre 3F til at genoverveje samt at tillade, at 

mine klienter nu optages i Dansk Industri, og at de i den forbindelse omfattes af Indu-

striens Overenskomst. 

 

… 

 

I den forbindelse kan jeg oplyse, at mine klienter, ift. vores drøftelser ved mødet den 5. 

juli 2017 og til understregning af samtlige selskabers tætte tilknytning til Aktieselskabet 

Carl Christensen og den mangeårige overenskomstdækning med afsæt i industriens 

overenskomst, fastholder ønsket om overenskomstdækning via medlemskab af Dansk 

Industri og dermed tilsvarende overenskomstdækning som øvrige datterselskaber i kon-

cernen. Det fastholdes, at det udførte arbejde er omfattet af anvendelsesområdet for In-

dustriens Overenskomst. Til understregning af den historisk tætte tilknytning til Aktie-

selskabet Carl Christensen, den fortsatte udvikling i retning af en stadig tættere tilknyt-

ning og integration mellem Aktieselskabet Carl Christensen og au2parts-selskaberne – 

en udvikling, der forventes fortsat i den nærmeste årrække via sikring af 100 % ejeran-

del af disse selskaber – samt påregnelig fremtidig sammenlægning med Aktieselskabet 

Carl Christensen, er mine klienter imidlertid villige til at indgå i drøftelser om en kol-

lektiv tryghedsaftale for selskaberne, der indgår i Carl Christensen-koncernen. I forbin-

delse med rationaliseringer og/eller omstruktureringer i et eller flere koncernselskaber 

vil mine klienter således være villige til fremtidigt at påtage sig en pligt til at afdække, 

og i tilfælde af mulighed herfor tilbyde omplacering til anden passende stilling i kon-

cernen, under forudsætning af 3F’s accept af at Industriens Overenskomst finder anven-

delse.” 
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Den 14. september 2017 tilbagekaldte Fagligt Fælles Forbund samtlige konfliktvarsler og 

genfremsendte samtidig hermed nye konfliktvarsler med angivelse af navnene på de med-

lemmer, der blev udtaget til konflikt. 

 

Dansk Metal, HK og Fagligt Fælles Forbund varslede ved breve af 2. oktober 2017 til Dansk 

Arbejdsgiverforening iværksættelse af sympatikonflikt til støtte for den af Fagligt Fælles For-

bund varslede hovedkonflikt mod de otte au2partsselskaber. Ved breve af 9. oktober 2017 

protesterede Dansk Arbejdsgiverforening mod sympatikonfliktvarslerne. Efter afholdelse af 

fællesmøde den 11. oktober 2017 opnåede parterne enighed om, at samtlige afgivne sympati-

konfliktvarsler ansås som tilbagekaldt. 

 

I mail af 23. oktober 2017 fra advokat Jacob Sand til Tina Petersen, 3F, og advokat Pernille 

Leidersdorff-Ernst hedder det bl.a.: 

 

”Som det fremgår af … tiltrædelsesoverenskomst mellem [au2parts Lolland Falster 

ApS] og Dansk Metal, så er selskabet omfattet af Industriens Overenskomst og har væ-

ret det siden juni 2007. Industriens Overenskomst er som bekendt en områdeoverens-

komst, der dækker ikke-funktionærarbejde på CO-Industris område, herunder tillige in-

denfor 3F’s område. Supplerende i forhold til klageskriftet kan jeg oplyse, at au2parts 

Lolland Falster ligeledes i sin efterlevelse af tiltrædelsesoverenskomsten ikke alene har 

anvendt denne i forhold til Dansk Metals område, men har anvendt denne i forhold til 

medarbejdere generelt, der udfører arbejde inden for Industriens Overenskomsts anven-

delsesområde, herunder i forhold til de i ovennævnte sag omhandlede chauffører, hvoraf 

visse evt. er organiseret i 3F. Det har konkret udmøntet sig i, at chauffører mv. omfattet 

af tiltrædelsesoverenskomsten i deres individuelle ansættelsesforhold alle har modtaget 

løn mv. i overensstemmelse med Industriens Overenskomsts bestemmelser, her ift. løn, 

pension, ferie og fritvalg mv. 

Ovennævnte indebærer, at 3F Transport i lighed med hvad der var tilfældet i forhold til 

de første konfliktvarsler, som 3F Transport fremsendte til au2parts Midt- og Vestjylland 

ApS, Køge Bilistservice ApS og MN Autodele A/S, er afskåret fra at varsle konflikt i 

forhold til au2parts Lolland Falster. 3F Transport opfordres således til at frafalde det 

meddelte konfliktvarsel i forhold til au2parts Lolland Falster således som det ligeledes 

skete i forhold til au2parts Midt- og Vestjylland ApS, Køge Bilistservice ApS og MN 

Autodele A/S.” 

 

Af advokat Pernille Leidersdorff-Ernsts svar til advokat Jacob Sand i mail af 24. oktober 2017 

fremgår bl.a.: 

 

”Jeg har modtaget … mail, hvor du tilsyneladende rejser tvivl om 3F-Transports adgang 

til at etablere konflikt mod Au2parts Lolland Falster. Dette grundet en tiltrædelsesover-

enskomst som virksomheden har indgået med Dansk Metal. 
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Jeg er uforstående heroverfor, da det er min opfattelse, at Dansk Metal naturligvis alene 

ved den indgåede overenskomst har overenskomstdækket de lønmodtagere, som arbej-

der inden for Dansk Metals naturlige faglige område. Dette er ikke tilfældet for de i 

virksomheden ansatte chauffører. 

 

Tilsvarende kan den omstændighed, at virksomheden per kulance følger overenskom-

sten også for så vidt angår de øvrige lønmodtagergrupper, ikke føre til, at en overens-

komst ikke retmæssigt kan kræves. 

 

På den baggrund er det LO’s opfattelse, at varslet må opretholdes, således at Au2parts 

Lolland Falster fortsat er en del af den verserende arbejdsretssag.” 

 

Ved breve af 14. december 2017 til Dansk Arbejdsgiverforening varslede Landsorganisatio-

nen i Danmark på ny sympatikonflikter til støtte for hovedkonflikterne mod au2partsselska-

berne. 

 

Ikrafttrædelsen af såvel hovedkonflikterne som sympatikonflikterne er blevet suspenderet på 

Arbejdsrettens afgørelse af nærværende sag. 

 

Fusionen pr. 27. november 2017 

I strategirapport for au2parts-kæden for 2011 var bl.a. anført, at organisationen ville arbejde 

på at skabe større juridiske enheder, så nye afdelinger skulle etableres i eksisterende selska-

ber, ligesom flere af de eksisterende selskaber ville blive fusioneret. 

 

Den 27. november 2017 blev der gennemført en fusion af de au2partsselskaber, der var 100% 

ejet af A/S Carl Christensen. Det drejede sig om følgende syv selskaber: au2parts Fyn ApS, 

au2parts Østjylland ApS, au2parts Hobro ApS, au2parts Sydjylland ApS, AB Autodele ApS, 

au2parts Midtsjælland ApS og au2parts Lolland-Falster ApS. Ved fusionen blev au2parts Lol-

land Falster ApS det fortsættende selskab, og selskabet skiftede samtidig navn til C.A.C. 

au2parts ApS. Medarbejderne i virksomhederne blev orienteret om fusionen i breve af 27. no-

vember 2017, hvori det bl.a. hedder: 

 

”Til orientering er au2parts … ApS, ved Generalforsamlingsbeslutning af 27. november 

2017, indgået i en fusion med en række øvrige au2parts-selskaber og fortsætter som 

C.A.C. au2parts ApS, CVR …. Fusionen, der på ledelsesniveau har været drøftet gen-

nem flere år, sker af praktiske, driftsmæssige og økonomiske årsager med henblik på at 

opnå en række oplagte og forventede synergieffekter ved en fælles og ensartet admini-

stration, herunder med harmoniserede ansættelsesvilkår for samtlige au2parts-selskaber, 
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der 100% ejes af Aktieselskabet Carl Christensen. Formålet med fusionen er således at 

skabe økonomiske stordriftsfordele i koncernen.  

 

Med virkning fra den 27. november 2017 er din arbejdsgiver således C.A.C. au2parts 

ApS …. Den daglige ledelse er uændret i forhold til dit hidtidige ansættelsesforhold. 

Overdragelsen sker i medfør af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomheds-

overdragelse. 

 

Dit ansættelsesforhold fortsætter på hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, bortset fra at du 

vil være omfattet af den tiltrædelsesoverenskomst som C.A.C. au2parts ApS har indgået 

med Dansk Metal. Dette betyder at dit ansættelsesforhold fremadrettet bliver reguleret 

jf. bestemmelserne i Industriens Overenskomst. …” 

 

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af Thomas Jensen, Tina Petersen, Jan Tingleff Bruun, Niels Skak, 

Morten Christensen og Allan Givskov. 

 

Thomas Jensen har forklaret bl.a., at han siden 1999 har været administrerende direktør i Ak-

tieselskabet Carl Christensen. Selskabet startede i 1927 i Aarhus. I mange år beskæftigede 

virksomheden sig med motorrenovering, og de har stadig motorrenovering i Aabenraa. Motor-

renoveringen ligger i Carl Christensen-regi. Der udføres også mekanikerarbejde i Nordbrems i 

Aalborg og i Ikast, men i øvrigt er au2partskæden i dag en grossistvirksomhed, der leverer 

reservedele til autoværksteder.  

 

Da han trådte til som administrerende direktør i 1999, var Aktieselskabet Carl Christensen 

medlem af Dansk Industri, og det har selskabet ham bekendt altid været. Koncernen er vokset 

gennem opkøb, og der har været et behov for strømlining, hvilket bl.a. er sket ved fusioner, 

herunder i november 2017. De konkurrerer med mærkeværkstederne, som er organiseret i 

Dansk Industri og dermed omfattet af Industriens Overenskomst. I de opkøbte virksomheder 

havde de ansatte typisk udført mekanikerarbejde, og det er også en fordel for lagerarbejderne 

og chaufførerne i au2partsvirksomhederne at have været mekanikere, idet de er i tæt kontakt 

med de værksteder, som de leverer reservedele til. De er således ude hos kunderne mellem 4 

og 8 gange om dagen, og det er også chaufførerne, der krediterer returvarer. Frem til 2017 

havde ingen betvivlet, at au2partskæden er en industrivirksomhed. Bogholderiet er fælles for 

hele kæden, og det vil være administrativt besværligt, hvis der skal administreres efter flere 

overenskomster. 
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Det antal på 15 ansatte, der er nævnt i tilmeldingen til Industriens Pension i forbindelse med 

tiltrædelsesoverenskomsten fra 2007, dækker med stor sandsynlighed over samtlige ansatte i 

2007 og ikke kun over smede og mekanikere. 

 

Tina Petersen har forklaret bl.a., at hun er forhandlingssekretær i 3F. Hun har været i dialog 

med afdelingerne, der har rejst kravet om overenskomst i denne sag. 

 

FTZ og Mekonomen er autoreservedelsvirksomheder, som leverer reservedele til autobran-

chen. FTZ er omfattet af fællesoverenskomsten, og da Mekonomen opererede i Danmark, var 

de dækket af lageroverenskomsten, som er en pendant til Fællesoverenskomsten. Hun har ik-

ke kendskab til, hvordan mærkeværkstederne er overenskomstdækket. 

 

Da direktør Niels Skak i maj 2017 skrev, at de ikke ønskede at indgå overenskomst, stod det 

klart, at der ikke var grundlag for yderligere forhandlinger. Hun deltog ikke i mødet den 6. juli 

2017, men fik besked om, at virksomhederne mente, at det var Industriens Overenskomst, de 

skulle dækkes af. Industriens Overenskomst kan godt dække lager og transport, men så skal 

det være chauffør- og lagerarbejde, der har tilknytning til industriproduktion. Au2partskæden 

beskæftiger sig med salg og levering af reservedele til biler og ikke med industriproduktion. 

De au2partsvirksomheder, der ved medlemskab af Dansk Industri er dækket af Industriens 

Overenskomst, er derfor efter hendes opfattelse dækket forkert.  

 

Jan Tingleff Bruun har forklaret bl.a., at han siden 1. december 2015 har været økonomidirek-

tør i Aktieselskabet Carl Christensen, hvor han bl.a. også er ansvarlig for overenskomstfor-

hold. Han kom først ind i sagen, da han fik kendskab til 1. konfliktvarsel den 12. juni 2017. 

Han har haft en dialog om virksomhedens overenskomstforhold internt i koncernen og med 

Susanne Petersen fra 3F-Industri. Holdningen i koncernen var, at Carl Christensen havde væ-

ret dækket af Industriens Overenskomst i mange år, og det skulle de fortsætte med, ligesom 

de øvrige selskaber skulle dækkes af denne overenskomst. Au2partsselskaberne har tidligere 

været beskæftiget med værkstedsvirksomhed, som hører til industrien, og det ville være natur-

ligt og administrativt hensigtsmæssigt, at virksomhederne blev dækket af en og samme over-

enskomst.  
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Han forstod ikke dengang, hvordan man skulle forstå 1. konfliktvarsel, der blev sendt den 12. 

juni 2017, herunder hvad konfliktvarslet omfattede. De øvrige au2partsvirksomheder blev ik-

ke ham bekendt informeret om, at konfliktvarslet over for au2parts Midt- og Vestjylland blev 

trukket tilbage den 20. juni 2017. Sammenlægningen af de syv au2partssselskaber pr. 27. no-

vember 2017 til C.A.C. au2parts ApS skete som led i en langsigtet strategi, hvor man ønskede 

at samle au2partskæden i ét selskab.  

 

Niels Skak har forklaret bl.a., at han er kædedirektør med ansvar for au2partkædens markeds-

føring. Det var ham, der på vegne af de forskellige afdelinger svarede 3F i en samlet mail den 

16. maj 2017. Han angav ”au2parts afdelinger” i situationstegn, fordi han henviste til dem, der 

var listet op i dialogbrevet fra 3F. Det, han takkede nej til i mailen, var at indgå i en dialog 

med 3F-Transport. 3F´s dialogbrev var noget rod, idet Autoco, der var en selvstændig virk-

somhed, og au2parts Midt- og Vestjylland, der er medlem af Dansk Industri, også var omfat-

tet af 3F´s henvendelse. Og Nordbrems og au2parts Østjylland havde ikke fået dialogbrevet. 

Han troede, at sagen var slut med mailen af 16. maj 2017 til 3F. Men efterfølgende fik de kon-

fliktvarslet, som han sendte videre til HR-afdelingen, som tog over.  

 

Morten Christensen har forklaret bl.a., at han er forhandlingssekretær i 3F-Industri. Han har 

beskæftiget sig med Industriens Overenskomst siden 2002. Overenskomsten dækker meget 

bredt, men det er primært industriproduktion. Reparation af biler på et autoværksted er også 

en form for produktion. Grossistvirksomheder er derimod som udgangspunkt ikke dækket af 

Industriens Overenskomst. Tiltrædelsesaftalen af 20. juni 2007 er indgået mellem au2parts 

Lolland Falster – tidligere TH. Østergaard – og Dansk Metals afdeling på Lolland. Det er 

sædvanligt, at tiltrædelsesaftaler indgås lokalt.  

 

Allan Givskov har forklaret bl.a., at han er faglig sekretær i Dansk Metal. Efter § 42 i Dansk 

Metals love kan som medlemmer af forbundet optages enhver, ”der har beskæftigelse inden 

for forbundets virkeområde”. Det indebærer, at chauffører og kontorfunktionærer ikke kan 

optages som medlemmer. Han går ud fra, at tiltrædelsesaftalen af 20. juni 2007 mellem 

au2parts Lolland Falster – tidligere TH. Østergaard – og Dansk Metal alene omfatter autome-

kanikere og smede, idet en tiltrædelse kun dækker Dansk Metals faglige område. Han kan ik-

ke forestille sig, at tiltrædelsen skulle omfatte andre faggrupper, som Dansk Metal ikke har 
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noget at gøre med. Antallet på 15, der er anført i tilmeldingen til Industriens Pension, må angå 

smede/mekanikere. 

 

Parternes argumentation 

Klagerne, C.A.C. au2parts ApS og Nord-Brems ApS, har anført navnlig, at hverken de mate-

rielle eller de formelle betingelser for at etablere en konflikt er opfyldt. De varslede hoved-

konflikter og sympatikonflikter er i strid med det grundlæggende proportionalitetsprincip i 

dansk arbejdsret. Tvisten angår ikke, om arbejdet i au2partsselskaberne skal overenskomst-

dækkes. Tvisten angår, om det skal dækkes af Industriens Overenskomst eller af Fællesover-

enskomsten. Klagerne har et driftsmæssigt velbegrundet ønske om overenskomstdækning i 

form af Industriens Overenskomst. En del af selskaberne i CAC-koncernen, herunder moder-

selskabet A/S Carl Christensen, er medlemmer af Dansk Industri (DIO I) og er dermed allere-

de overenskomstdækket af Industriens Overenskomst. Det samme gælder nogle af 

au2partsselskaberne, herunder au2parts Midt- og Vestjylland ApS. De virksomheder, som au-

topartsselskaberne konkurrerer med, mærkeværkstederne, er også omfattet af Industriens 

Overenskomst. Au2partsselskaberne er historisk set industrivirksomheder. Det er på den bag-

grund klagernes opfattelse, at arbejdet mest naturligt overenskomstdækkes af Industriens 

Overenskomst. Det er heroverfor indklagedes opfattelse, at lager- og chaufførarbejdet i sel-

skaberne mest naturligt henhører under Fællesoverenskomstens faglige dækningsområde. 

Denne tvist mellem parterne om, hvilken af de to overenskomster der skal finde anvendelse på 

arbejdet, bør afklares og løses ved et væsentlig mindre indgribende skridt, nemlig ad fagrets-

lig vej, herunder eventuelt en faglig voldgift, i forhold til de au2partsselskaber, der allerede er 

omfattet af Industriens Overenskomst. I stedet har indklagede varslet hoved- og sympatikon-

flikter og blokeret for, at de autopartsselskaber, der er omfattet af denne sag, kan blive optaget 

i Dansk Industri. Dette udgør et misbrug af konfliktretten. Der er også en intern uenighed i 

3F, idet det kan konstateres, at 3F industri er enig med klagerne i, at arbejdet bør overens-

komstdækkes via Industriens Overenskomst.  

 

Au2parts Lolland-Falster ApS er i kraft af tiltrædelsesoverenskomsten fra 2007 med Dansk 

Metal overenskomstdækket af Industriens Overenskomst. Denne overenskomstmæssige dæk-

ning omfatter alle ansatte og ikke kun ansatte inden for Dansk Metals område. Virksomheden 

har i overensstemmelse hermed fulgt overenskomsten i forhold til alle ansatte. Det er en ar-

bejdsretlig grundsætning, at et fagforbund ikke lovligt kan etablere konflikt over for en ar-
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bejdsgiver med henblik på at opnå overenskomst om et arbejdsområde, der allerede er dækket 

af en overenskomst med et andet forbund, når de konkurrerende organisationer, her Dansk 

Metal og 3F, er medlemmer af samme hovedorganisation (LO). 3F kan derfor ikke lovligt 

etablere konflikt over for au2parts Lolland-Falster, der allerede har overenskomst med Dansk 

Metal.  

 

Pr. 27. november 2017 er der gennemført en fusion, der omfatter følgende syv au2parts-

selskaber: au2parts Fyn ApS, au2parts Østjylland ApS, au2parts Hobro ApS, au2parts Sydjyl-

land ApS, AB Autodele ApS, au2parts Midtsjælland ApS og au2parts Lolland-Falster ApS. 

Det fortsættende selskab er au2parts Lolland-Falster ApS, der samtidig har skiftet navn til 

C.A.C. au2parts ApS. Ved fusionen er de indfusionerede selskabers medarbejdere som følge 

af reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven blevet overenskomstdækket, idet den hidtil gæl-

dende tiltrædelsesoverenskomst til Industriens Overenskomst, omfattende det daværende 

au2parts Lolland-Falster ApS, nu er gældende for samtlige medarbejdere i C.A.C. au2parts 

ApS, der er beskæftiget inden for Industriens Overenskomsts anvendelsesområde. Henset til 

denne overenskomstdækning i form af en tiltrædelsesoverenskomst med et forbund (Dansk 

Metal) inden for samme hovedorganisation, hvor overenskomsten dækker det samme arbejde, 

som indklagede nu søger dækket via en konkurrerende overenskomst (Fællesoverenskom-

sten), så er indklagede afskåret fra at varsle konflikt i forhold til nogen del af C.A.C. au2parts 

ApS. Fusionen er et led i en langsigtet strategi inden for CAC-koncernen. Den er forretnings- 

og driftsmæssigt begrundet, og den er ikke et forsøg på omgåelse. Den tiltrædelsesover-

enskomst, der danner grundlag for overenskomstdækningen, er indgået i 2007 og således læn-

ge før, 3F varslede konflikt i denne sag. Sagen adskiller sig herved på afgørende punkter fra 

den sag om DGI-byen, som blev afgjort ved Arbejdsrettens dom af 14. august 1998.     

                

3F har begået en række fejl i forbindelse med forhandlings- og varslingsforløbet. En række 

selskaber har ikke fået tilsendt dialogbrevet og udkast til tiltrædelsesoverenskomst. 3F har 

ønsket, at selskaberne skulle overenskomstdækkes under ét og ikke hver for sig, og 3F har 

inddraget selskaber, der allerede var overenskomstdækket, herunder au2parts Midt- og 

Vestjylland. Da 3F frafaldt vedrørende dette selskab, førte det ikke til en berigtigelse i forhold 

til de andre selskaber. Det udkast til tiltrædelsesoverenskomst, der blev sendt til selskaberne, 

indeholdt forpligtelser, som går videre, end hvad der kan kræves, og da der blev varslet kon-

flikt, var det uklart, hvad det var for en tiltrædelsesaftale, som 3F ville konflikte til støtte for. I 
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1. konfliktvarsel af 12. juni 2017 var der således alene henvist til ”Fællesoverenskomsten 

imellem 3F Transportgruppen og DIO II, uden de af afdelingen anførte tilføjelser, som blev 

fremsendt den 26.04.2017 sammen med afdelingens dialogbrev.” Det var ikke angivet, hvilke 

tilføjelser der hermed blev trukket tilbage. Som følge af disse fejl opfylder konfliktvarslerne 

heller ikke de formelle betingelser for at være lovlige.  

 

3F tilbagekaldte konfliktvarslet mod au2parts Midt- og Vestjylland ApS, da 3F blev opmærk-

som på, at virksomheden som medlem af Dansk Industri er omfattet af Industriens Overens-

komst for så vidt angår det omtvistede arbejde. Klager har opfordret 3F til på samme måde at 

tilbagekalde konfliktvarslet mod au2parts Lolland-Falster ApS, nu C.A.C. au2parts ApS, som 

også er omfattet af Industriens Overenskomst i kraft af tiltrædelsesoverenskomsten fra 2007 

med Dansk Metal. Uanset dette har 3F valgt at fastholde konfliktvarslet. 3F bør derfor pålæg-

ges at betale en alvorlig bod. 

 

Indklagede, Landsorganisationen i Danmark som mandatar for Fagligt Fælles Forbund, har 

anført navnlig, at der ikke gælder noget krav om et 1. og 2. konfliktvarsel. I en situation som 

den foreliggende, hvor der ikke består overenskomstmæssige relationer mellem vedkommen-

de arbejdstagerorganisation og virksomheden, skal et konfliktvarsel over for virksomheden i 

overensstemmelse med sædvanlig praksis for at være lovligt iværksættes ved opsigelse af de 

individuelle ansættelsesforhold. Hertil kræves, at opsigelserne sker med angivelse af, hvilke 

medarbejdere der siger op og under iagttagelse af de opsigendes opsigelsesvarsler. Disse krav 

opfylder konfliktvarslet af 14. september 2017. På dette tidspunkt stod det klart, at klagerne 

ønskede at blive omfattet af Industriens Overenskomst, mens 3F var af den opfattelse, at en 

overenskomstdækning af lager- og transportarbejdet hos au2partsselskaberne skulle tage ud-

gangspunkt i Fællesoverenskomsten. Der var derfor ikke udsigt til en forhandlingsløsning. 

Det stod også klart, at det, som 3F etablerede konflikt for, er de sædvanlige løn- og arbejds-

vilkår efter Fællesoverenskomsten – hverken mere eller mindre. 

 

Aftalen fra 2007 for au2parts Lolland-Falster ApS om tiltrædelse af Industriens Overens-

komst er alene indgået med Dansk Metal og dækker kun det arbejde, der henhører under 

Dansk Metals faglige arbejdsområde. Lager og transport er ikke en del af Dansk Metal natur-

lige faglige område. Selv om det måtte antages, at tiltrædelsesaftalen gælder for alle ansatte, 

så er det notorisk, at lager og transport ikke er henhørende under Dansk Metals faglige områ-
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de. Der foreligger derfor stærke grunde til at tillade 3F at gøre krav på overenskomst for la-

ger- og transportarbejdet uanset den aftalte overenskomstdækning med Dansk Metal, jf. her-

ved Arbejdsrettens dom af 14. august 1998, hvor en lovligt iværksat konflikt kunne oprethol-

des i en situation, hvor arbejdsgiveren efter konfliktens iværksættelse havde indgået en over-

enskomst med et andet fagforbund under LO. Arbejdsretten lagde bl.a. vægt på, at det var 

uomtvistet, at arbejdet henhørte under det naturlige faglige område for det LO-forbund, der 

havde afgivet konfliktvarslet, mens det var udokumenteret, om arbejdet tillige henhørte under 

det naturlige faglige område for det konkurrerende LO-forbund, som arbejdsgiveren havde 

indgået overenskomst med.   

 

Arbejdsrettens dom fra 1998 viser også, at en lovlig iværksat konflikt kan opretholdes, selv 

om den pågældende arbejdsgiver efter konfliktens iværksættelse måtte blive omfattet af en 

overenskomst med et andet fagforbund under samme hovedorganisation. Fusionen afskærer 

derfor ikke 3F fra at anvende kollektive kampskridt over for C.A.C. au2parts ApS til støtte for 

kravet om overenskomst for det pågældende arbejde. Selv om au2parts Lolland-Falster måtte 

anses for oprindeligt omfattet af industrioverenskomsten, kan man ikke ved en efterfølgende 

virksomhedsomdannelse, der udbreder overenskomsten, opnå fritagelse for en allerede lovligt 

varslet konflikt mod de selskaber, der forud for fusionen ikke har været dækket af en overens-

komst. Dette gælder, uanset om fusionen anses for omgåelse eller ej. Det afgørende er ikke, at 

tiltrædelsesaftalen er indgået i 2007. Det afgørende er, at den fusion, der hævdes at udbrede 

overenskomsten til de indfusionerede selskaber, er sket den 27. november 2017 og dermed 

først efter, at konflikten er varslet. 

 

Bodspåstanden må afvises, idet der ikke er nogen overenskomstmæssige relationer mellem 

parterne. I øvrigt er det ikke bodspådragende at varsle en konflikt, så længe den ikke er effek-

tueret.         

 

Arbejdsrettens begrundelse og resultat 

Det er et hovedspørgsmål under sagen, om de materielle betingelser er opfyldt for, at Fagligt 

Fælles Forbund kan etablere hovedkonflikt mod de klagende au2partsselskaber til støtte for 

krav om, at selskaberne skal indgå aftale med Fagligt Fælles Forbund om at tiltræde Fælles-

overenskomsten for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere mellem DIO II og Fagligt 

Fælles Forbund, Transportgruppen. 
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Det er fast antaget i arbejdsretlig praksis, at en faglig organisation som udgangspunkt ikke 

lovligt kan etablere konflikt over for en arbejdsgiver med henblik på at opnå overenskomst på 

et arbejdsområde, der allerede er dækket af en overenskomst med et andet forbund, når de 

konkurrerende forbund begge er medlemmer af samme hovedorganisation, og at en fravigelse 

af udgangspunktet forudsætter, at der foreligger meget stærke grunde.  

 

I 2007 indgik TH. Østergaard – Autoteknik ApS (der senere skiftede navn til au2parts Lolland 

Falster ApS) aftale med Dansk Metal om tiltrædelse af Industriens Overenskomst. Aftalen er 

ikke begrænset til bestemte grupper af ansatte og må antages at have haft til formål at over-

enskomstdække alle ansatte, der ikke i forvejen var omfattet af en overenskomst, f.eks. en 

funktionæroverenskomst. Virksomheden har i overensstemmelse hermed siden tiltrædelsen 

fulgt industrioverenskomsten i forhold til alle ansatte, herunder chauffører mv., der er beskæf-

tiget med det arbejde, som Fagligt Fælles Forbund ønsker at tegne overenskomst for. Arbejds-

retten finder derfor, at det ved afgørelsen af nærværende sag om Fagligt Fælles Forbunds kon-

fliktret må lægges til grund, at tiltrædelsesaftalen fra 2007 mellem virksomheden og Dansk 

Metal omfatter det omtvistede arbejde hos au2parts Lolland Falster, og at arbejdet således er 

dækket af Industriens Overenskomst.  

 

Fagligt Fælles Forbund kan derfor som udgangspunkt ikke anvende konflikt til støtte for sit 

krav om, at virksomheden skal indgå en aftale med forbundet om at overenskomstdække det 

samme arbejde ved en tiltrædelse af Fællesoverenskomsten. Det forhold, at det måtte være 

tvivlsomt, om den overenskomstdækning, der er aftalt mellem virksomheden og Dansk Metal, 

er den rette, udgør efter Arbejdsrettens opfattelse ikke en stærk grund, der kan give Fagligt 

Fælles Forbund adgang til at anvende konflikt med henblik på at fortrænge den overenskomst, 

som virksomheden har aftalt med Dansk Metal. Det bemærkes herved, at der under nærvæ-

rende sag ikke kan tages endelig stilling til parternes bagvedliggende tvist om, hvorvidt det er 

Fællesoverenskomsten eller Industriens Overenskomst, der er den rette overenskomst i for-

hold til det arbejde, der udføres hos au2parts Lolland Falster (nu C.A.C. au2parts ApS), her-

under om overenskomsterne eventuelt har et overlappende dækningsområde.   

 

På den baggrund finder Arbejdsretten, at Fagligt Fælles Forbund ikke lovligt har kunnet vars-

le konflikt over for au2parts Lolland Falster ApS. 
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Pr. 27. november 2017 blev der gennemført en fusion, der omfattede følgende syv au2parts-

selskaber: au2parts Fyn ApS, au2parts Østjylland ApS, au2parts Hobro ApS, au2parts Sydjyl-

land ApS, AB Autodele ApS, au2parts Midtsjælland ApS og au2parts Lolland-Falster ApS 

med au2parts Lolland-Falster ApS som det fortsættende selskab. Samtidig skiftede au2parts 

Lolland Falster ApS navn til C.A.C. au2parts ApS. Ved fusionen blev Industriens Overens-

komst, som hidtil kun havde været gældende for medarbejderne i au2parts Lolland Falster, 

udbredt til også at gælde for medarbejdere fra de seks andre au2partsselskaber, der nu er en 

del af C.A.C. au2parts ApS. Spørgsmålet er, om denne udbredelse af Industriens Overens-

komst til at dække det omstridte arbejde er til hinder for, at forbundet kan opretholde de af-

givne konfliktvarsler for så vidt angår de seks au2partsvirksomheder, der nu indgår i C.A.C. 

au2parts ApS.  

 

Da konfliktvarslerne mod de seks au2partsselskaber, der er fusioneret ind i C.A.C. au2parts 

ApS, blev afgivet, var det arbejde, som Fagligt Fælles Forbund søger dækket med Fælles-

overenskomsten, ikke overenskomstdækket via aftalen med Dansk Metal fra 2007 om tiltræ-

delse af Industriens Overenskomst. Det er først sket ved fusionen den 27. november 2017. 

Arbejdsretten finder, at CAC-koncernen har været berettiget til at tilrettelægge og gennemføre 

fusionen på en sådan måde, at det fortsættende selskab blev omfattet af den samme overens-

komst, som au2parts Lolland Falster ApS havde været omfattet af, og som også andre dele af 

koncernens virksomheder er omfattet af, dvs. Industriens Overenskomst, og at udgangspunk-

tet herefter må være, at Fagligt Fælles Forbund ikke kan fortsætte den konflikt, som forbundet 

har påbegyndt. Der foreligger ikke omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse af dette 

udgangspunkt. Det bemærkes herved, at der mellem parterne hverken er eller har været tvist 

om, at arbejdet skal være overenskomstdækket. Tvisten angår alene, om det som hævdet af 

indklagede er Fællesoverenskomsten for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere mellem 

DIO II og Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen, der skal finde anvendelse, eller om det 

som hævdet af klagerne er Industriens Overenskomst indgået mellem DI og CO-industri – 

som Fagligt Fælles Forbund er en del af – der skal finde anvendelse. Dette spørgsmål bør ret-

telig afklares ad fagretlig vej og ikke ved, at Fagligt Fælles Forbund etablerer konflikt over 

for C.A.C. au2parts ApS, inden spørgsmålet er afklaret.   

 



18 

 

Nord-Brems ApS, som kun er delvis ejet af A/S Carl Christensen, var ikke omfattet af fusio-

nen pr. 27. november 2017, og er for så vidt angår det omtvistede arbejde fortsat ikke dækket 

af en overenskomst. Som foran anført angår tvisten mellem parterne, om det er Fællesover-

enskomsten eller Industriens Overenskomst, der skal finde anvendelse, og denne tvist må – 

når Fagligt Fælles Forbund ikke er berettiget til at effektuere konflikten over for C.A.C. 

au2parts ApS – forventes afklaret ad fagretlig vej, også med virkning for Nord-Brems ApS. 

Under disse omstændigheder findes der heller ikke at være grundlag for at opretholde den 

varslede konflikt over for Nord-Brems ApS. 

 

Arbejdsretten tager herefter klagernes påstand til følge, således at indklagede skal anerkende, 

at de varslede hoved- og sympatikonflikter ikke kan opretholdes.  

 

Der er ikke grundlag for at pålægge Fagligt Fælles Forbund at betale en bod til C.A.C. 

au2parts ApS. 

 

THI KENDES FOR RET: 

 

Indklagede skal anerkende, at de varslede hoved- og sympatikonflikter ikke kan opretholdes. 

 

Indklagede frifindes for påstanden om bod. 

 

I sagsomkostninger skal indklagede, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles For-

bund, inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale 2.000 kr. til Arbejdsretten.  

 

 

Poul Dahl Jensen 


