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Indledning 

Sagen angår, om den af Fagligt Fælles Forbund varslede konflikt mod Entreprenør K.P. 

Marsh ApS med henblik på at indgå overenskomst med virksomheden er ulovlig som følge af 

forældelse eller passivitet.  

 

Parternes påstande 

Klageren, Entreprenør K.P. Marsh ApS, har nedlagt påstand om, at Fagligt Fælles Forbund 

skal anerkende, at den iværksatte konflikt over for Entreprenør K.P. Marsh ApS er ulovlig, og 

at Fagligt Fælles Forbund skal ophøre med sin konflikt over for virksomheden. 

 

Indklagede, Fagligt Fælles Forbund, har nedlagt påstand om frifindelse.   

 

Sagsfremstilling 

Den personligt ejede virksomhed, Entreprenør Karl Peter Marsh med CVR-nummer 

29057451, blev ifølge Det Centrale Virksomhedsregister oprettet den 1. januar 1977 og op-

hørte den 30. juni 2011. Virksomheden var registreret under branchekoden ”Dyrkning af korn 
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(undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø”. Virksomheden var ejet af Karl Peter Marsh. 

Karl Peter Marsh har den 19. juni 2000 underskrevet indmeldelsesblanket i Kristelig Arbejds-

giverforening pr. 1. juni 2000 for virksomheden med ovennævnte CVR-nummer. 

 

Anpartsselskabet Entreprenør K.P. Marsh ApS med CVR-nummer 26672384, der er klager i 

nærværende sag, blev ifølge Det Centrale Virksomhedsregister stiftet den 27. juni 2002. Sel-

skabet er registreret under branchekoden ”Forberedende byggepladsarbejder” og med det 

formål at drive entreprenørvirksomhed. Selskabet blev stiftet af Karl Peter Marsh, der ved 

stiftelsen tillige var direktør i selskabet. Karl Peter Marsh udtrådte af direktionen den 14. april 

2009. Karl Peter Marshs søn, Torben Marsh, der er direktør i selskabet, indtrådte i direktionen 

den 16. oktober 2003. Selskabet ejes af to holdingselskaber, T. Marsh Holding ApS og Mads 

Kobbelgaard Holding ApS. 

 

I 2013 iværksatte 3F konflikt og LO sympatikonflikt over for K.P. Marsh ApS (herefter K.P. 

Marsh). K.P. Marsh fandt, at den varslede konflikt var ulovlig, og der blev af Kristelig Ar-

bejdsgiverforening for K.P. Marsh ved klageskrift af 23. december 2013 anlagt sag mod 3F 

herom ved Arbejdsretten (sag AR2013.0848). Sagen blev behandlet sammen med en tilsva-

rende sag vedrørende Søhøjlandets Murerfirma ApS (AR2013.0681). Sagerne vedrørte et vil-

kår i 3F’s tiltrædelsesoverenskomst om, at feriepenge skulle indbetales til 3F’s feriekasse, 

hvilket de to virksomheder ikke ville acceptere. Det blev besluttet, at K.P. Marshs sag skulle 

afvente afgørelsen af sagen om Søhøjlandets Murerfirma.  

 

Den 13. juni 2014 traf Arbejdsretten afgørelse i sagen om Søhøjlandets Murerfirma ApS, hvor 

retsformanden bestemte, at 3F og LO skulle anerkende, at hovedkonflikten og sympatikon-

flikten over for Søhøjlandets Murerfirma ApS var ulovlig, og at konflikterne skulle ophøre.  

 

Ved mail af samme dato bad Arbejdsretten parterne i K.P. Marsh-sagen om at meddele, om 

denne sag ønskedes videreført, eller om sagen ville blive forligt i lyset af afgørelsen i sagen 

om Søhøjlandets Murerfirma. K.P. Marsh afgav herefter replik den 23. juni 2014, hvor på-

standene blev ændret i forhold til klageskriftet, ligesom der blev fremsat et nyt anbringende, 

hvor K.P. Marsh anførte, at ”indklagede 3F har fortabt sin ret til at indlede konflikt med hen-

blik på opnåelse af overenskomst på grund af passivitet”. Arbejdsretten holdt møde i sagen 

den 28. august 2014. For klager mødte Kristelig Arbejdsgiverforening ved advokat Bjørn 
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Karlsen og for de indklagede LO og 3F mødte henholdsvis advokat Ulrik Mayland og Christi-

an Dyrberg. Det fremgår af retsbogen for mødet, at indklagede 3F tog bekræftende til genmæ-

le ”over for klagers påstand i klageskrift af den 23. december 2013”. Sagen blev således i det-

te retsmøde sluttet ved Arbejdsretten.  

 

3F fremsendte herefter den 10. september 2014 en tilrettet tiltrædelsesoverenskomst til Kriste-

lig Arbejdsgiverforening, hvor feriepengereglerne var ændret i overensstemmelse med Ar-

bejdsrettens afgørelse, og foreslog, at Kristelig Arbejdsgiverforening tog kontakt til K.P 

Marsh for underskrivelse af tiltrædelsesoverenskomsten.  

 

Ved mail af 16. september 2014 afviste advokat Steen Elkjær, der repræsenterede Kristelig 

Arbejdsgiverforening på vegne af K.P Marsh, at underskrive tiltrædelsesoverenskomsten og 

anmodede samtidig 3F om at bekræfte, at der ikke ville blive indledt konflikt mod virksom-

heden igen, da dette ville være ulovligt som følge af, at 3F havde taget bekræftende til gen-

mæle og dermed havde accepteret K.P. Marshs anbringende om, at 3F havde fortabt sin ret til 

at kræve overenskomst med virksomheden som følge af passivitet.  

 

3F svarede ved brev af 24. september 2014, at 3F ikke var enig. 3F henviste herved til, at rets-

formanden i retsmødet den 28. august 2014 havde tilkendegivet, at det forhold, at 3F tog be-

kræftende til genmæle, ikke betød, at anbringendet om passivitet var accepteret af 3F, hvorfor 

det ikke ville være ulovligt at indlede konflikt mod virksomheden på ny.  

 

Ved mail ligeledes af 24. september 2014 bemærkede Kristelig Arbejdsgiverforening på veg-

ne af K.P. Marsh, at det ikke af retsbogen af 28. august 2014 fremgik, at retsformanden til-

kendegav, at anbringendet om passivitet ikke blev accepteret ved at hæve sagen. Kristelig Ar-

bejdsgiverforening anførte på ny, at det ville være ulovligt for 3F at indlede konflikt grundet 

passivitet. 

 

Efter at have truffet K.P. Marsh på en byggeplads henvendte 3F sig til virksomheden ved brev 

af 1. august 2016 for på ny at søge at indgå overenskomst. Der vedlagdes en tiltrædelsesover-

enskomst, hvor bestemmelsen om feriepenge var korrigeret i overensstemmelse med det an-

førte i Arbejdsrettens afgørelse i sagen vedrørende Søhøjlandets Murerfirma. Ved brev af 31. 

august 2016 svarede K.P. Marsh, at virksomheden ikke ønskede at indgå overenskomst med 
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3F, og bemærkede med henvisning til den tidligere sag og synspunktet om passivitet, at det 

var virksomhedens opfattelse, at 3F ikke længere kunne kræve overenskomst med virksomhe-

den. Herefter sendte 3F ved brev af 31. august 2016 et konfliktvarsel til K.P. Marsh. Det er 

lovligheden af dette konfliktvarsel, der er til bedømmelse i nærværende sag. 

 

Parterne er enige om, at K.P. Marsh opererer indenfor 3F’s naturlige interesseområde.  

 

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af Torben Marsh, Bjørn Carlsen, Niels Celander Larsen og Johnny 

Storm. 

 

Torben Marsh har forklaret bl.a., at han er direktør i Entreprenør K.P. Marsh ApS. K.P. Marsh 

står for Karl Peter Marsh, der er hans far.  

 

Faderens virksomhed startede i 1977 med forpagtning af jord. For at supplere indtægterne 

købte faderen en rendegraver i slutningen af 1980’erne, som han benyttede til at udføre entre-

prenørvirksomhed, herunder kloakering og dræning, både for andre entreprenører og for egne 

kunder. Hans fars virksomhed, Entreprenør Karl Peter Marsh, der var en enkeltmandsvirk-

somhed, var registreret i CVR under branchekoden ”Dyrkning af korn (undtagen ris), bælg-

frugter og olieholdige frø”, da det var det, hans far startede ud med i sin tid. Hans far havde 

ikke andre cvr-numre end det, der er tilknyttet denne virksomhed. Med tiden fik hans far mere 

at lave i entreprenørdelen af virksomheden. Han selv kom ind i virksomheden i 1999, da fade-

ren kom galt afsted med sit ben. På det tidspunkt var opgaverne som tidligere henholdsvis 

forpagtning af landbrugsjord samt entreprenørdelen.  

 

Da han kom ind i faderens virksomhed, havde han selv været ansat hos en anden entreprenør i 

18 år og havde taget autorisation som kloakmester. Han var med til at træffe beslutningen om 

at melde virksomheden ind i Kristelig Arbejdsgiverforening i år 2000. Indmeldelsesblanketten 

er underskrevet af hans far. Han har ikke selv underskrevet en indmeldelsesblanket. Virksom-

heden er fortsat medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening, og de har fulgt arbejdsgiverfor-

eningens overenskomst siden 2000. De meldte sig ind for at få styr på ansættelseskontrakter 

mv. De valgte Kristelig Arbejdsgiverforening af ideologiske årsager, idet arbejdsgiverfor-

eningens grundlag stemmer godt overens med hans egen overbevisning om frihed under an-
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svar. De gjorde enkeltmandsvirksomheden til et anpartsselskab i 2002 for at sikre sig økono-

misk. Kapaciteten fra enkeltmandsvirksomheden blev da trukket over i anpartsselskabet. Hans 

fars rendegraver blev skudt ind i selskabet. Han har spurgt den daværende advokat og revisor 

om dokumentation for overgangen til anpartsselskab, men der findes ikke længere materiale 

herom. Anpartsselskabet udfører det samme arbejde nu, som enkeltmandsvirksomheden tidli-

gere udførte. Hans far havde ingen medarbejdere, og han var selv den første medarbejder, der 

kom ind i virksomheden. Derefter kom den første medarbejder ind i entreprenørdelen omkring 

2001/2002. Udover ham selv og hans mor, der stod for virksomhedens administrative opga-

ver, var der en yderligere medarbejder, da anpartsselskabet blev stiftet i 2002. Der er siden – 

rundet regnet – kommet en ekstra medarbejder til om året. 

 

Han husker, at der var et møde med 3F i 2008. Han fik en telefonisk henvendelse fra 3F, fordi 

to af virksomhedens medarbejdere mente, at de fik for lidt i løn. De fik det løst over et møde 

hos 3F i Århus, hvor han selv, de to medarbejdere og Niels Celander deltog. Han husker ikke, 

at de talte om overenskomst, og 3F sagde ikke noget om, at de ønskede at tegne overenskomst 

med virksomheden. Han opfattede det således, at 3F derved accepterede, at virksomheden var 

som den var. Han vil tro, at 3F i lokalområdet kendte til virksomheden også før mødet i 2008, 

da de kørte med logo på deres maskiner, ligesom virksomhedens kontaktoplysninger fremgik 

af telefonbogen.   

 

I 2011 havde hans far ikke længere kræfter til at forpagte landbrugsjorden, hvorfor denne del 

af virksomheden ophørte. 

 

Han blev overrasket, da han modtog 3F’s konfliktvarsel af 1. august 2016. Han troede, at 3F 

havde accepteret virksomheden i 2008. I 2016 udførte virksomheden de samme entreprenør-

opgaver som tidligere. De var ca. 9 mand i virksomheden. I dag er de fortsat 9-10 mand i 

virksomheden. Medarbejderne får mellem 170 og 190 kr. i timen. Han betaler arbejds-

markedspension til sine medarbejdere.  

 

Bjørn Carlsen har forklaret bl.a., at han er advokat og juridisk chef i Kristelig Arbejdsgiver-

forening, hvor han bl.a. varetager retssagsbehandlingen, herunder møder i Arbejdsretten. 
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Mødet i Arbejdsretten den 28. august 2014 i sag AR2013.0848 afholdtes for at tage stilling til, 

hvad der skulle ske med denne sag efter, at sagen vedrørende Søhøjlandets Murerfirma nu var 

afgjort. Forud for retsmødet havde Kristelig Arbejdsgiverforening fremsat et nyt anbringende 

om passivitet, og denne passivitetsindsigelse blev drøftet på mødet. Han kan huske, at LO’s 

repræsentant på mødet, advokat Ulrik Mayland, sagde, at mødet ikke skulle udvikle sig til at 

blive en redegørelse for passivitet. LO tog ikke forbehold for, at man ikke accepterede anbrin-

gendet om passivitet. Han husker ikke, at retsformanden skulle have tilkendegivet, at der var 

taget forbehold for Kristelig Arbejdsgiverforenings anbringende om passivitet, herunder at 

retsformanden skulle være kommet med en belæring om, hvordan det skulle forstås, ligesom 

han ikke kan huske, at retsformanden kom med en bemærkning om, hvad der skulle ske, 

såfremt 3F tog bekræftende til genmæle. Han reagerede ikke på, at der i retsbogen for den 28. 

august 2014 henvistes til påstanden i klageskriftet og ikke den reviderede påstand i replikken. 

 

Han undrer sig over det billede, der er tegnet af overenskomsten mellem Kristelig Arbejds-

giverforening og Krifa i artiklen i Altinget den 20. september 2016 med overskriften ”Krifa 

opsiger ’discount-overenskomst’ med KA: Nok er nok”, og at overenskomsten kaldes en 

discountoverenskomst. Der er ganske vist forskelle mellem de to overenskomster, men i det 

store billede ligner de hinanden. Både overenskomsten med Krifa og den efterfølgende med 

Det Faglige Hus er mindstelønsoverenskomster. Kristelig Arbejdsgiverforenings lønninger 

ligger indenfor de øvrige aftaler på bygge- og anlægsområdet, og aktuelt ligger lønnen i 

Kristelig Arbejdsgiverforenings overenskomst ca. 3 kr. lavere end lønnen efter 3F’s overens-

komst på området. 3F’s overenskomst på bygge- og anlægsområdet er også en mindsteløns-

overenskomst. Omvendt udgør pensionen efter Kristelig Arbejdsgiverforenings overenskomst 

13,5%, mens pensionen ligger på 12% i 3F’s overenskomst. Krifa har efterfølgende indgået 

overenskomst med ITD, men der er ikke substantielle forskelle i forhold til overenskomsten 

med Kristelig Arbejdsgiverforening. Han tror, at det var medvirkende til Krifas opsigelse af 

overenskomsten, at Krifa krævede Kristelig Arbejdsgiverforenings direktør fyret, og at Krifa 

derudover kom med en række andre krav, som Kristelig Arbejdsgiverforening hverken kunne 

eller ville acceptere. Den overenskomst, som Kristelig Arbejdsgiverforening efterfølgende har 

indgået med Det Faglige Hus er på alle væsentlige områder i overensstemmelse med den tidli-

gere overenskomst med Krifa.   
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Da K.P. Marsh meldte sig ind i Kristelig Arbejdsgiverforening i 2000, var der kun mulighed 

for et medlemskab med overenskomst. Nu kan man vælge, om medlemskabet skal være med 

eller uden overenskomst. De har registreret Entreprenør K.P. Marsh ApS’ medlemskab som et 

plusmedlemsskab med virkning fra den 1. juni 2000. Vilkårene for medlemskabet er således 

de samme som var gældende ved indmeldelsen, herunder med overenskomst.  

 

Niels Celander Larsen har forklaret bl.a., at han er tidligere ansvarlig for bygge- og anlægs-

området i 3F’s lokalafdeling i Horsens, hvor han har arbejdet fra 1994 frem til sin pensione-

ring ca. 23 år senere. Da han begyndte i 1994, hvor det hed SiD, var der ca. 1.100-1.200 

medlemmer, herunder ca. 500 medlemmer i bygge- og anlægsområdet. Det var kun ham, der 

havde med dette område at gøre. Da TiB fusionerede ind i 2010/2011, fik han to kolleger fra 

tømrerfaget, men det var fortsat kun ham, der havde med bygge- og anlægsområdet at gøre.  

 

Hans afdeling stod for bl.a. overenskomstdækning af virksomheder. En tiltrædelsesoverens-

komst er en aftale, man laver med en virksomhed om, at virksomheden tiltræder den relevante 

overenskomst på området. Fordi han sad alene med området, havde han af ressourcemæssige 

hensyn en strategi om at rejse sager om tiltrædelsesoverenskomst løbende, når han ude på en 

byggeplads mødte en virksomhed, der ikke allerede var omfattet af overenskomsten. Han 

ledte ikke efter relevante virksomheder i telefonbogen, CVR-registret eller lignende steder. 

Når han tog fat på virksomhederne ude på byggepladserne, var han også sikker på, at virk-

somhederne udførte arbejde inden for det faglige område, som var omfattet af overens-

komsten. Derved undgik han sager med virksomheder, hvor der ikke var krav om overens-

komst, f.eks. hvis der ingen ansatte var i virksomheden, eller hvis virksomheden lavede noget 

helt andet end opgaver inden for bygge- og anlægsområdet. Det ville han ellers risikere, hvis 

han blot søgte i telefonbogen eller CVR-registret. Samtidig kunne han ude på byggepladsen 

vejlede den pågældende virksomhed, således at man fik stillet de rigtige krav og fik den 

rigtige dialog i gang med virksomheden.  

 

Han hørte første gang om Entreprenør K.P. Marsh ApS i 2008. Han havde ikke hørt om 

virksomheden tidligere, selv om det arbejde, der udføres af virksomheden, hører under 3F’s 

overenskomst på bygge- og anlægsområdet. 3F havde fået en henvendelse fra to medlemmer, 

der var ansat i virksomheden, som ikke kunne forstå deres lønsedler. Han kunne se, at virk-

somheden ikke var overenskomstdækket. Han skrev derfor et afklarende brev til virksom-
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heden. Efter han havde sendt brevet, ringede Torben Marsh til ham for at få henvendelsen 

uddybet. Der blev efterfølgende afholdt et møde med deltagelse af Torben Marsh, de to 

medlemmer og ham selv. De fik spørgsmålene løst på mødet, herunder med en efterbetaling 

til de to medlemmer. Han rejste ikke krav om overenskomst på dette afklarende møde, men 

han nævnte muligheden for at indgå overenskomst for Torben Marsh. At han ikke rejste krav 

om overenskomst på mødet, skyldtes hans strategi om, at han først rejser sådanne krav, når 

han møder en virksomhed ude på en byggeplads.  

 

Den sag, der var mellem 3F og K.P. Marsh i 2013-14, blev håndteret af 3F Rymarken i Århus.  

 

Han mødte først K.P. Marsh på en byggeplads i 2016. Det var på en byggeplads ved Kunst-

museet i Horsens, hvor K.P. Marsh udførte kloakarbejde som underentreprenør. Han stillede 

da over for virksomheden krav om overenskomst i overensstemmelse med hans strategi. Han 

kan ikke huske, om der var en eller to medarbejdere fra K.P. Marsh på pladsen.   

 

3F har i hvert fald haft medlemmerne A og B, der arbejdede hos K.P. Marsh fra 2006 og som 

vist stoppede kort efter mødet hos 3F i 2008. Der var muligvis en medarbejder mere, som 

også var medlem af 3F, og der er formentlig også en af virksomhedens nuværende med-

arbejdere, der er medlem af 3F.  

 

3F har et medlemsregister, men registreringerne bl.a. om medlemmernes arbejdsplads stam-

mer alene fra medlemmernes egne oplysninger. Han kan kun se, hvor et medlem er ansat, hvis 

den pågældende har oplyst det, ligesom jobskifte kun registreres i systemet, hvis medlemmet 

oplyser 3F om ændringen. I medlemsregistret kan han søge på en person for at se, om ved-

kommende er medlem af 3F.  

 

Den personligt ejede virksomhed, Entreprenør Karl Peter Marsh, kender han kun af navn. Han 

har aldrig truffet denne virksomhed på en byggeplads. Der var tale om en virksomhed med en 

rendegraver, og denne type virksomhed kunne sagtens gå under radaren i afdelingen. Der fin-

des også mange landmænd, som har en rendegraver. 

 

Johnny Storm har forklaret bl.a., at han arbejder hos 3F.  
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Praktik+ er et register i henhold til erhvervsuddannelsesloven, hvor man bl.a. kan få oplysnin-

ger om virksomheders godkendelser og uddannelsesaftaler. Registret vedligeholdes af 

erhvervsskolerne og Undervisningsministeriet. Han har adgang til registeret. Man kan søge på 

virksomhed, navn og historik. I det fremlagte bilag er der søgt på virksomheden. De navne, 

der fremgår af bilaget, er lærlinge, der er eller har været i virksomheden – henholdsvis aktive 

og passive aftaler – på det tidspunkt, hvor udtrækket er lavet. For eksempel har Mads Brauner 

Kobbelgaard haft en hel, lang aftale. I 2013 blev det muligt at indgå kortere lærlingeaftaler, 

fordi der var krise på byggeområdet.  

 

Man kan ikke samkøre oplysningerne i Praktik+ med 3F’s medlemsregister. I 3F’s system kan 

man søge på den pågældende lærlings navn eller cpr.nr. Hos 3F kan de kun se, hvor den 

pågældende er ansat, hvis denne selv har oplyst det. Det er ikke alle svende, der oplyser det, 

hvis de flytter til en anden virksomhed. Hvis 3F i forbindelse med en faglig sag bliver 

opmærksom på, at et medlem er ansat et andet sted, end det, der fremgår af registreringen i 

medlemsregistret, opdaterer de selv systemet. Man kan godt søge på K.P. Marsh i 3F’s 

system. Man vil da få de oplysninger ud, som 3F selv har sat ind, f.eks. oplysning om tillids-

mand. Når de søger på en virksomhed, kan der også være en usikkerhed, hvis oplysningerne 

ikke er opdaterede. 

 

Parternes argumentation 

Klager har anført navnlig, at 3F på grund af forældelse og passivitet har fortabt sin ret til at 

iværksætte konflikt over for K.P. Marsh. 

 

Virksomhedens starttidspunkt er interessant i forhold til forældelsesfristens beregning. Start-

tidspunktet skal regnes fra 1989, hvor Karl Peter Marsh erhvervede en rendegraver og be-

gyndte at udføre entreprenørvirksomhed. Alternativt skal starttidspunktet regnes fra virksom-

hedens indmeldelse i Kristelig Arbejdsgiverforening den 1. juni 2000, hvor det af indmeldel-

sesblanketten fremgår, at virksomheden beskæftiger sig med entreprenørvirksomhed, eller 

senest fra registreringen af anpartsselskabet i CVR den 27. juni 2002. 3F kunne have iværksat 

en konflikt fra virksomhedens starttidspunkt, men 3F iværksatte imidlertid først konflikt over 

for virksomheden første gang den 31. oktober 2013 og igen den 26. september 2016. Hvis en 

enkeltmandsvirksomhed konverteres til et selskab, vil 3F i sit medlemsregister ændre virk-
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somheden til et selskab, men indmeldelsestidspunktet vil forblive det samme, da der fortsat er 

tale om den samme virksomhed. 

 

For at tale om forældelse skal man også have en ret. Dette krav er opfyldt, idet K.P. Marsh 

udfører arbejde inden for 3F’s naturlige faglige område, og de øvrige betingelser for at 3F kan 

forlange overenskomst er som udgangspunkt også opfyldt. Der er ikke krav om, at 3F har 

medlemmer, der er ansat i virksomheden. Hertil kommer, at 3F har konfliktret, eftersom 3F’s 

overenskomst er dominerende inden for branchen, selv om K.P. Marsh har overenskomst 

gennem Kristelig Arbejdsgiverforening med Det Faglige Hus og tidligere med Krifa. 3F har 

således haft ret til at starte konflikt for at opnå overenskomst med K.P. Marsh helt tilbage fra 

1989.  

 

Forældelseslovens fordringsbegreb omfatter også iværksættelse af konflikter, idet overens-

komster vedrører krav på penge og andre fordringer. Forældelsesfristen på 10 år, jf. forældel-

seslovens § 3, stk. 3, nr. 4, løber fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev påbegyndt, og 

fristen var derfor sprunget på tidspunktet for konfliktvarslet den 31. august 2016, uanset hvil-

ket af virksomhedens mulige starttidspunkter, der lægges til grund. Forældelsesreglerne skal 

beskytte imod, at der ikke sker en afklaring vedrørende fordringer inden rimelig tid, og 3F har 

først fremsat sit overenskomstkrav så sent, at 3F på grund af forældelse har mistet sin ret til at 

iværksætte konflikt for at få K.P. Marsh til at indgå overenskomst. 

 

3F har endvidere fortabt sin ret til at iværksætte konflikt på grund af passivitet. 3F kunne let 

have gjort sig bekendt med virksomhedens eksistens ved opslag i telefonbøger, CVR eller 

andre registre i hvert fald siden den 27. juni 2002. Både enkeltmandsvirksomheden og 

anpartsselskabet kan søges i CVR-registret. Hertil kommer, at 3F har haft kendskab til K.P. 

Marsh i hvert fald siden mødet i 2008. Niels Celander Larsen forklarede, at der på dette tids-

punkt blev drøftet overenskomst med virksomheden. Eftersom 3F ikke rejste krav om over-

enskomst i denne forbindelse, fik virksomheden berettiget indtryk af, der ikke ville blive rejst 

krav om overenskomst. 3F fulgte således ikke op på drøftelsen om overenskomst, og Torben 

Marsh har forklaret, at han tog dette som en accept fra 3F af, at virksomheden kunne køre 

videre som hidtil. Endvidere har 3F haft registreringer af medlemmer, der var ansat i K.P. 

Marsh, herunder som elever i virksomheden, ligesom der var to medlemmer, der rettede hen-

vendelse til 3F, da de ikke forstod deres lønsedler fra virksomheden. Dertil kommer, at K.P. 
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Marsh har annonceret i dagspressen, ligesom virksomhedens maskiner og køretøjer har været 

forsynet med logoer med virksomhedens navn. 3F burde derfor ved sit lokalkendskab have 

fået kendskab til virksomheden. 

 

I forbindelse med den tidligere sag fra 2013-14, hvor 3F tog bekræftende til genmæle over for 

K.P. Marshs påstand, accepterede 3F, at der som følge af passivitet ikke kunne iværksættes 

konflikt over for virksomheden. Påstandens formulering i klageskriftet og i replikken har præ-

cis samme essens – selv om påstanden i replikken er skrevet fuldt ud i forhold til påstanden i 

klageskriftet, er indholdet det samme. Det fremgår af retsbogen, at 3F tog bekræftende til gen-

mæle, hvilket betyder, at 3F har taget bekræftende til genmæle over for påstanden og de 

anbringender, som påstanden bygger på. I modsat fald skulle 3F have taget et forbehold i 

relation til anbringendet om passivitet, men et sådant forbehold fremgår ikke af retsbogen.  

 

Selv efter afslutningen af den første sag mellem parterne den 28. august 2014, hvorefter der 

var en korrespondance mellem parterne, som blev afsluttet med K.P. Marshs mail af 24. sep-

tember 2014 med endelig afvisning af 3F’s krav om overenskomst, gik der rigtig lang tid, før 

3F den 31. august 2016 fremsatte krav om overenskomst. 3F skulle have handlet langt hurti-

gere, hvis passivitet skulle være undgået.  

 

K.P. Marsh har været medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening siden 2000 og har haft over-

enskomst siden da. Virksomheden har haft en forventning om at kunne fortsætte hermed dels 

grundet den forløbne tid, hvor overenskomsten har været gældende hos K.P. Marsh, dels da 

det er kompliceret at skifte overenskomst.  

 

I obligationsretten kan passivitetsreglen sammenfattes således, at hvis der efter en konkret 

vurdering er nogle omstændigheder, som gør, at kreditor burde have ageret på en anden måde 

end sket, kan der indtræde passivitet. 3F burde ud fra de konkrete omstændigheder have hand-

let langt tidligere, og det var alt for sent, da 3F fremsatte kravet om overenskomst den 31. 

august 2016. Fra Arbejdsrettens praksis kan henvises til Arbejdsrettens dom af 23. oktober 

1980 i sag nr. 9127, dom af 27. august 1986 i sag nr. 86.079 og dom af 7. januar 1993 i sag 

nr. 92.125. Da 3F burde have handlet langt tidligere, er 3F’s konfliktret derfor også bortfaldet 

som følge af passivitet. 
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Indklagede har anført navnlig, at 3F har haft ret til at iværksætte konflikten mod K.P. Marsh, 

hvorfor 3F skal frifindes. 

 

Der er en meget vid adgang til at iværksætte konflikt med henblik på at opnå en kollektiv 

overenskomst, hvilket er et grundlæggende princip i dansk kollektiv arbejdsret. Dette hænger 

sammen med, at lønniveau og andre arbejdsvilkår i Danmark fortrinsvis sikres gennem kol-

lektive overenskomster, jf. Arbejdsrettens dom af 12. december 2007 i sag A2007.831, hvor-

efter princippet om arbejdsmarkedsregulering af løn og andre arbejdsvilkår ikke er lovregule-

ret, men reguleret ved overenskomst. Dette princip, hvori indgår de fire kriterier, konfliktens 

overordnede karakter, konfliktens formål, konfliktens midler og konfliktens omfang og virk-

ning, er gentaget i bl.a. Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag AR2012.0341 og dom 

af 6. december 2017 i sag AR2017.0285.  

 

Parterne er enige om, at der består en interessekonflikt, da 3F har en faglig interesse af pas-

sende styrke og aktualitet i at opnå overenskomst med K.P. Marsh. Den meget vide adgang til 

at iværksætte konflikt påvirkes ikke af, at virksomheden måtte være dækket af overenskomst 

mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Krifa/Det Faglige Hus, jf. Arbejdsrettens dom af 6. 

maj 1999 i sagerne 98.632 og 98.702. Det følger af fast praksis ved Arbejdsretten, at det er 

forbundets position på landsplan og ikke forbundets position i virksomheden, der er afgørende 

for forbundets interesse i at opnå overenskomst. K.P. Marsh udfører arbejde inden for bygge- 

og anlægsområdet, og 3F repræsenterer omkring 50.000 medlemmer, som udfører arbejde in-

den for dette område. Hertil kommer, at K.P. Marsh har anerkendt, at 3F er det mest repræ-

sentative forbund inden for dette område. Det er derfor uden betydning, om 3F har medlem-

mer, der er ansat i den pågældende virksomhed, ligesom det er uden betydning, at det arbejde, 

der søges overenskomstdækket, allerede er omfattet af Kristelig Arbejdsgiverforenings over-

enskomst.   

 

Som anført omfatter princippet om arbejdsmarkedsregulering af løn og andre arbejdsvilkår 

følgende fire kriterier, konfliktens overordnede karakter, konfliktens formål, konfliktens mid-

ler og konfliktens omfang og virkning. Passivitet er ikke et af disse kriterier. Passivitet er ble-

vet påberåbt gennem tiden, men ingen af de ni afgørelser fra Arbejdsretten om passivitet, der 

har kunnet identificeres, fastslår, at forbundets konfliktvarsler var ulovlige som følge af passi-

vitet. Hvis man forestillede sig, at konfliktretten ville kunne fortabes ved passivitet, ville det 



13 

 

medføre uheldige følgevirkninger for både medarbejderne og virksomhederne, der derved 

ville være undergivet konkurrencemæssige fordele i forhold til andre virksomheder, der havde 

indgået overenskomst.  

 

K.P. Marsh skulle være i god tro og opfatte 3F’s adfærd som en frafaldshensigt, og det burde 

stå 3F klart, at det havde denne virkning, for at der kan blive tale om passivitet. Der skal fore-

ligge helt ekstraordinære omstændigheder for at kunne lægge til grund, at virksomheden skul-

le have fået denne opfattelse af en frafaldshensigt samtidig med, at 3F har haft en forståelse 

heraf. K.P. Marsh kan ikke have haft en berettiget forventning om, at 3F ville frafalde sit 

overenskomstkrav. Der findes ikke i dansk ret en dommerskabt residualregel som bevirker, at 

rettigheder bortfalder, fordi de fremføres eller forfølges for sent.  

 

Det er 3F’s opfattelse, at virksomheden Entreprenør K.P. Marsh ApS er stiftet den 27. juni 

2002, da selskabet blev registreret i CVR. Der foreligger ikke nogen dokumentation for, at der 

er sket en omdannelse fra enkeltmandsvirksomheden Entreprenør Karl Peter Marsh til selska-

bet Entreprenør K.P. Marsh ApS. Den personligt ejede virksomhed blev drevet af Torben 

Marshs far, Karl Peter Marsh, og denne virksomhed ophørte først i 2011. Det er ikke muligt 

både at omdanne en virksomhed til et selskab og samtidig køre den videre som en enkelt-

mandsvirksomhed. Parterne er desuden uenige om tidspunktet for virksomhedens indmeldelse 

i Kristelig Arbejdsgiverforening. Blanketten fra 2000 vedrører den personligt ejede virksom-

hed, ikke anpartsselskabet, hvilket også ses af de to forskellige CVR-numre. Torben Marsh, 

der er direktør for anpartsselskabet, forklarede, at han ikke har underskrevet en sådan indmel-

delsesblanket. Bjørn Carlsen forklarede, at han havde registreret, at anpartsselskabet er med-

lem af Kristelig Arbejdsgiverforening, men der er ikke fremlagt dokumentation herfor. Ind-

meldelse i Kristelig Arbejdsgiverforening har i øvrigt heller ikke afgørende betydning for be-

dømmelsen af passivitet, da indmeldelsen vedrører virksomhedens adfærd og ikke 3F’s ad-

færd. Hertil kommer, at det forhold, at der forløber lang tid før fremsættelse af kravet om 

overenskomst, ikke begrunder passivitet. Niels Celander Larsen forklarede, at han valgte – 

som han af ressource- og kvalitetsmæssige grunde altid gjorde – at vente med at stille virk-

somheden over for et overenskomstkrav, indtil han mødte virksomheden ude på en bygge-

plads. Fra Arbejdsrettens praksis kan peges på dommen af 6. maj 1999 i sag 98.632 og 

98.702, hvor Arbejdsretten kom frem til, at der ikke forelå passivitet, selv om der for Brørup 

Maskinstations vedkommende var forløbet knap 12 år fra indmeldelse i KA til første kon-
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fliktvarsel, mens der for Ikadans vedkommende var forløbet knap 11 år fra indmeldelse til 

første konfliktvarsel. Hverken i dom af 6. januar 1993 i sag 92.205, dom af 10. november 

2005 i sag A2005.839 eller dom af 30. marts 2006 i sag A2005.1029 statuerede Arbejdsretten 

passivitet, selv om der var forløbet en årrække, hvor der ikke var fulgt op med overenskomst-

krav. Tilsvarende kan det ikke begrunde, at overenskomstkravet er fortabt ved passivitet, at 

der ikke blev rejst krav om overenskomst i forbindelse med mødet mellem K.P. Marsh og 3F i 

2008, men først på et senere tidspunkt.  

 

For så vidt angår den tidligere sag mellem parterne fra 2013-14, AR2013.848, kom replikken 

i sagen efter Arbejdsrettens afgørelse i sagen om Søhøjlandets Murerfirma. På retsmødet den 

28. august 2014 kom retsformanden med en tilkendegivelse om, at det forhold, at 3F tog be-

kræftende til genmæle, ikke betød, at anbringendet om passivitet var accepteret af 3F. Rets-

bogen præciserer, at det er klagers påstand i klageskriftet, der blev taget bekræftende til gen-

mæle over for, ikke påstanden i replikken. Hvis påstanden i klageskriftet skulle være den 

samme som påstanden i replikken, således som K.P. Marsh nu gør gældende, ville der ikke 

have været nogen grund til at ændre på påstanden i replikken. Det er ikke korrekt, at anbrin-

gendet om passivitet skulle indfortolkes. Det er helt åbenbart, at 3F ikke har afskrevet sig sin 

ret til at kræve overenskomst.  

 

For så vidt angår forældelse gøres det samme gældende som for passivitet. Forældelsesloven 

omfatter det almindelige fordringsbegreb, som er en ret til at kræve penge eller andre ydelser 

erlagt. Konfliktretten er imidlertid ikke en fordring omfattet af det almindelige fordrings-

begreb; konfliktretten er alene et redskab til at opnå en overenskomst. Hvis man skal nå til, at 

et krav er forældet, må man i det mindste vide, fra hvilket tidspunkt forældelsen løber. Det 

ved vi ikke i denne sag. Der foreligger ikke arbejdsretlig praksis, hvor et tilsvarende krav har 

været forældet. K.P. Marsh søger at skabe ny ret, men det er der ikke grundlag for. 

 

Arbejdsrettens begrundelse og resultat  

Sagen angår, om den af Fagligt Fælles Forbund varslede konflikt mod Entreprenør K.P. 

Marsh ApS med henblik på at indgå overenskomst med virksomheden er ulovlig. 

 

K.P. Marsh har erklæret sig enig i, at virksomheden opererer indenfor 3F’s naturlige interes-

seområde. K.P. Marsh har tillige anført, at de øvrige betingelser for, at 3F kan iværksætte 
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konflikt, som udgangspunkt er opfyldt, også selv om K.P. Marsh har overenskomst med Kri-

stelig Arbejdsgiverforening. 3F’s krav om at indgå overenskomst er imidlertid efter K.P. 

Marshs opfattelse bortfaldet som følge af forældelse af kravet efter forældelsesloven eller som 

følge af 3F’s passivitet. 

 

Som fastslået i Arbejdsrettens praksis er den almindelige regel i dansk arbejdsret, at en fag-

forenings adgang til at anvende kollektive kampskridt med henblik på at opnå overenskomst 

alene er betinget af en faglig interesse, som har en passende styrke og aktualitet. Arbejdsretten 

tiltræder, at betingelserne for, at 3F kan kræve overenskomst med K.P. Marsh, som udgangs-

punkt må anses for opfyldt. Det lægges i den forbindelse bl.a. til grund, at virksomhedens an-

satte er dækket af overenskomst indgået med Kristelig Arbejdsgiverforening, hvilket imidler-

tid efter Arbejdsrettens praksis ikke medfører, at 3F er afskåret fra at indlede konflikt med 

henblik på at indgå overenskomst med virksomheden. 

  

For så vidt angår det, som K.P. Marsh har anført om forældelse, bemærkes, at det følger af 

forældelseslovens § 1, at fordringer på penge eller andre ydelser forældes efter reglerne i lo-

ven, medmindre andet følger af særlige bestemmelser i anden lov. Loven finder således kun 

anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser. Et krav fra en arbejdstagerforening om, 

at en virksomhed som arbejdsgiver skal indgå overenskomst, er et krav om, at der skal indgås 

en aftale om en fremtidig gensidig forpligtelse. En sådan anmodning findes ikke at indebære 

en fordring på en ydelse af en sådan karakter, at kravet kan anses for at være omfattet af reg-

lerne om forældelse i forældelsesloven. Arbejdsretten finder derfor, at 3F’s krav om, at K.P. 

Marsh skal indgå overenskomst med foreningen, ikke kan anses for omfattet af reglerne om 

forældelse i forældelsesloven, og allerede af denne grund kan kravet ikke anses for at være 

forældet. 

  

K.P. Marsh har endvidere anført, at virksomheden har udført entreprenørvirksomhed siden 

1989. 3F har på trods heraf i længere perioder undladt at kræve overenskomst med virksom-

heden, herunder efter et møde mellem virksomheden og 3F i 2008 og i forbindelse med sagen, 

der blev behandlet i Arbejdsretten i 2014. Først i 2016 har 3F på ny forfulgt kravet, der derfor 

må anses for at være bortfaldet som følge af passivitet. 

  



16 

 

Arbejdsretten lægger efter forklaringen afgivet af Torben Marsh til grund, at han i 1999 var 

den første medarbejder, der blev ansat i entreprenørvirksomheden, og at en yderligere medar-

bejder blev ansat omkring 2001/2002, hvorefter virksomheden er vokset med omkring en 

medarbejder om året. Efter Niels Celander Larsens forklaring må det endvidere lægges til 

grund, at han nævnte muligheden for at indgå overenskomst på mødet med Torben Marsh i 

2008. 3F’s krav om overenskomst fremsat i 2013 blev frafaldet, da 3F i august 2014 i Ar-

bejdsretten tiltrådte, at den varslede konflikt var ulovlig på grund af et vilkår om indbetaling 

af feriepenge til 3F’s feriekasse i udkastet til tiltrædelsesoverenskomst. Efter afslutningen af 

denne sag afviste K.P. Marsh i mail af 24. september 2014 på ny en anmodning fra 3F fremsat 

samme måned om at indgå overenskomst. Konflikten i den foreliggende sag er varslet ved 

3F’s brev af 31. august 2016. 

 

Der har således gennem adskillige år været mulighed for, at 3F kunne iværksætte konflikt 

over for K.P. Marsh med henblik på at indgå overenskomst med virksomheden, og 3F har da 

også gjort flere forsøg herpå. Det forhold, at 3F i perioder har undladt at fremføre kravet, 

medfører imidlertid ikke i sig selv, at 3F har givet afkald på konfliktretten. Arbejdsretten læg-

ger endvidere efter Arbejdsrettens retsbog af 28. august 2014 til grund, at 3F i den tidligere 

sag tog bekræftende til genmæle alene over for påstanden i K.P. Marshs klageskrift af 23. de-

cember 2013, der ikke byggede på anbringender om passivitet. Der er heller ikke oplysninger 

i retsbogen om, at 3F tilkendegav at have fortabt retten til at varsle konflikt som følge af pas-

sivitet. På denne baggrund, og da K.P. Marsh først fremsatte sit anbringende om passivitet i 

replik af 23. juni 2014, finder Arbejdsretten ikke grundlag for at antage, at 3F har forholdt sig 

således til spørgsmålet om passivitet, at K.P. Marsh havde grundlag for at opfatte det som en 

accept af K.P. Marshs synspunkt herom. Der er heller ikke i brevvekslingen mellem parterne i 

september 2014 holdepunkter for at antage, at 3F accepterede synspunktet om passivitet, idet 

3F udtrykkeligt i brev af 24. september 2014 tilkendegav, at man ikke var enig i, at 3F havde 

fortabt sin ret til at kræve overenskomst.  

 

Arbejdsretten finder herefter, at K.P. Marsh ikke har påvist sådanne omstændigheder, som 

kunne give virksomheden en berettiget forventning om, at 3F havde givet afkald på retten til 

at iværksætte konflikt med henblik på at indgå overenskomst med virksomheden. 
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På denne baggrund finder Arbejdsretten, at den iværksatte konflikt er lovlig, og at der ikke er 

grundlag for at tage klagers påstand til følge. Arbejdsretten tager herefter 3F’s påstand om fri-

findelse til følge.   

 

T h i  k e n d e s  f o r  r e t: 

 

Indklagede, Fagligt Fælles Forbund, frifindes. 

 

I sagsomkostninger skal klager, Entreprenør K.P. Marsh ApS, inden 14 dage efter afsigelsen 

af denne dom betale 2.000 kr. til Arbejdsretten.  

 

 

Hanne Schmidt 

 

 

 

 


