
 

 

Udskrift 
af 

Arbejdsrettens  retsbog 

 

 
Den 16. december 2020 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ 

Plads 5, 1250 København K, i 

 
Sagerne 2020-957, 2020-1271 og 2020-1272 

Fagbevægelsens Hovedorganisation 

for 

Dansk Metal 

mod 

Dansk Arbejdsgiverforening 

for 

TEKNIQ Arbejdsgiverne 

for 

Pro Venti Solutions ApS 

 

 

 
i hvilke sager, der sidst blev holdt retsmøde den 29. oktober 2020. 

 
 

Retten beklædtes af næstformand, højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen. 

Som retsskriver fungerede dommerfuldmægtig Christian Taksøe. 

For klager mødte Fagbevægelsens Hovedorganisation ved Lene Casadepax. Endvidere deltog 

Dansk Metal ved A. 

 
For indklagede mødte Dansk Arbejdsgiverforening ved advokat Tine Benedikte Skyum. 

Endvidere deltog TEKNIQ Arbejdsgiverne ved B og C. 

 
Der fremlagdes replik af 19. november 2020 og duplik af 3. december 2020. 



 

A og B afgav forklaring. Sagerne blev procederet. 

Parterne overlod det til retsformanden at afgøre sagerne i henhold til arbejdsretslovens § 16, 

stk. 3, 2. pkt. 

 
Sagerne blev optaget til afgørelse. 

Sagerne udsat. 

Retten hævet. 

 

 

 
Kristian Korfits Nielsen / Christian Taksøe 



 

 

Den 22. december 2020 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ 

Plads 5, 1250 København K, i ovennævnte sager. 

 
Ingen var mødt eller tilsagt. 

 
 

I retsmødet den 16. december 2020 overlod parterne det til retsformanden at tage stilling til 

sagerne i henhold til arbejdsretslovens § 16, stk. 3, 2. pkt. 

 
Retsformanden traf følgende 

 
 

AFGØRELSE 

 
 

Indledning 

Sagerne, der er behandlet sammen, angår udmåling af bod for manglende indberetning og 

indbetaling af pensionsbidrag. 

 
Påstande 

Klager, Fagbevægelsens Hovedorganisation for Dansk Metal, har nedlagt følgende påstande: 
 

 

1) Pro Venti Solutions ApS skal indberette og indbetale pensionsbidrag til 

PensionDanmark A/S for perioden den 1. februar til og med den 29. februar 2020, for 

perioden den 1. marts 2020 til og med den 30. april 2020 og for perioden den 1. maj 

2020 til og med den 31. maj 2020 for medarbejdere omfattet af gældende overenskomst 

med tillæg af rente fra de enkelte ydelsers forfaldstid. 

 
2) Pro Venti Solutions ApS skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til Dansk 

Metal. 

 
Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Arbejdsgiverne for Pro Venti 

Solutions, har taget bekræftende til genmæle over for klagers påstande. 

 

Der er således enighed mellem parterne om, at bod er forskyldt, hvorimod der ikke er enighed 

om bodsniveauet. 



 

 

Sagsfremstilling 

Pro Venti Solutions er som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne omfattet af VVS- 

overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal. Parterne til 

overenskomsten har tilsluttet sig PensionDanmark, jf. overenskomstens pkt. 4. Ifølge bilag 4 

til overenskomsten skal arbejdsgiveren indbetale pensionsbidrag til PensionDanmark ”én 

gang hver måned, senest den 10. i efterfølgende måned.” 

 
Den 23. april 2020 modtog Dansk Metal oplysning fra PensionDanmark om, at Pro Venti 

Solutions ikke havde indberettet og indbetalt pension til PensionDanmark for februar 2020. 

Af PensionDanmarks brev fremgår bl.a.: 

 
”Sagsoverlevering – Manglende reaktion for 01.02.2020 - 29.02.2020 

… 

 

Sagsfremstilling 

Der er aldrig modtaget pensionsindbetaling. 

 

Virksomheden har ikke været friholdt inden for de seneste 12 måneder. 

 

Manglende indberetning og indbetaling 

Virksomheden har hverken indberettet eller indbetalt for perioden 01.02.2020 - 

29.02.2020. 

 

PensionDanmark har foretaget følgende i sagen 

18. marts 2020 Sendt første rykker 

01. april 2020 Sendt anden rykker 

23. april 2020 Sendt orientering om overlevering 

 

Opfølgning 

De næste seks måneder vil I modtaget en status på virksomheden. Her vil I 

kunne se de indberetninger og indbetalinger, virksomheden foretager, eller 

information om at virksomheden ikke har reageret i en periode. 

 

Sagen lukkes, når virksomheden har afklaret alle udestående forhold. I bliver 

straks informeret, når det sker. 

 

Er forholdet ikke bragt i orden inden seks måneder, følger PensionDanmark ikke 

længere op. Overholder virksomheden herefter ikke overenskomsten, vil I 

modtage en ny overlevering på det nye udestående.” 

 
Den 15. maj 2020 sendte PensionDanmark et brev med månedlig status vedrørende sagen til 

Dansk Metal. Af brevet fremgår bl.a.: 



 

 

”Status for den overleverede periode 01.02.2020 - 29.02.2020 

Sagen er ikke bragt i orden. Virksomheden har endnu ikke foretaget indbetaling 

eller indberetning for den overleverede periode. 

 
Aktivitet Modtaget 

dato 
Lønperiode fra Lønperiode til Beløb 

Ingen aktivitet  01.02.2020 29.02.2020  

 

Indbetalinger og indberetninger efter perioden for overleveringen 

Her har I en oversigt over alle indbetalinger og indberetninger fra 

virksomheden. Den viser perioderne efter overleveringsperioden 01.02.2020 - 

29.02.2020, og den er gjort op pr. den 15. maj 2020. Den indeholder også 

perioder, hvor virksomheden har meddelt os, at de ingen medarbejdere har. 

 
Aktivitet Modtaget 

dato 
Lønperiode fra Lønperiode til Beløb Forfaldsdato 

Ingen aktivitet  01.04.2020 30.04.2020   

Ingen aktivitet  01.03.2020 31.03.2020   

Saldo    0,00  

 

I skal være opmærksom på, at der på oversigten kan fremgå perioder, der endnu 

ikke er forfaldet til betaling. 

 

Vi foretager ikke nye overleveringer i perioden, hvor denne overlevering er 

aktiv hos os. 

 

Vi sender en månedlig status, indtil sagen er bragt i orden - dog højst i seks 

måneder. Efter seks måneder følger vi ikke længere op på sagen.” 

 
Den 29. maj 2020 anmodede Fagbevægelsens Hovedorganisation om afholdelse af 

fællesmøde vedrørende Pro Venti Solutions manglende indberetning og indbetaling af 

pensionsbidrag for februar 2020. Fællesmødet blev afholdt den 12. juni 2020. Det blev i 

forbindelse med fællesmødet oplyst, at Pro Venti Solutions ikke havde reageret på TEKNIQ 

Arbejdsgivernes henvendelser. Pro Venti Solutions blev pålagt at indberette og indbetale 

eventuelt skyldige pensionsbidrag for februar 2020 inden 14 dage. Der kunne ikke opnås 

enighed om bod. 

 
Den 15. juni 2020 sendte PensionDanmark et nyt brev med månedlig status vedrørende sagen 

til Dansk Metal. I brevet var anført bl.a., at Pro Venti Solutions fortsat ikke havde foretaget 

indbetaling eller indberetning vedrørende den overleverede periode eller for perioden efter 

overleveringen, herunder for lønperioden fra den 1. til 31. maj 2020. 

 
Den 16. juni 2020 anmodede Fagbevægelsens Hovedorganisation om afholdelse af 

fællesmøde vedrørende Pro Venti Solutions manglende indberetning og indbetaling af 



 

 

pensionsbidrag for marts og april 2020. Fællesmødet blev afholdt den 29. juni 2020. Det blev 

i forbindelse med fællesmødet oplyst, at Pro Venti Solutions ikke havde reageret på TEKNIQ 

Arbejdsgivernes henvendelser. Pro Venti Solutions blev pålagt at indberette og indbetale 

eventuelt skyldige pensionsbidrag for marts og april 2020 inden 14 dage. Der kunne ikke 

opnås enighed om bod. 

 
Den 29. juni 2020 anmodede Fagbevægelsens Hovedorganisation om afholdelse af 

fællesmøde vedrørende den manglende indberetning og indbetaling af pensionsbidrag for maj 

2020. Fællesmødet blev afholdt den 8. juli 2020. Det blev i forbindelse med fællesmødet 

oplyst, at Pro Venti Solutions i længere tid ikke havde reageret på henvendelser fra 

arbejdsgiversiden. Pro Venti Solutions blev pålagt at indberette og indbetale eventuelt 

skyldige pensionsbidrag inden 14 dage. Der kunne ikke opnås enighed om bod. 

 
Ved klageskrift af 30. juni 2020 rejste Fagbevægelsens Hovedorganisation sag ved 

Arbejdsretten vedrørende Pro Venti Solutions manglende indberetning og indbetaling af 

pensionsbidrag for februar 2020 (sag 2020-957). Ved klageskrifter af 28. august 2020 rejste 

Fagbevægelsens Hovedorganisation sag vedrørende manglende indberetning og indbetaling af 

pensionsbidrag for marts og april 2020 (sag 2020-1271) og for maj 2020 (sag 2020-1272). 

 
Forklaringer 

A, der er souschef i Dansk Metals forhandlingssekretariat, har forklaret bl.a., at der er anlagt 

tre sager mod Pro Venti Solutions, fordi der er sket tre selvstændige brud på overenskomsten. 

Virksomhederne er ifølge VVS-overenskomsten forpligtet til at indbetale pension til 

PensionDanmark hver måned. Hvis en virksomhed ikke indbetaler det, den skal, henvender 

PensionDanmark sig til virksomheden og rykker for betaling. Hvis PensionDanmark ikke 

modtager svar fra virksomheden, bliver sagen overleveret til Dansk Metal. Dansk Metal 

opretter herefter en sag og anmoder om afholdelse af fællesmøde. Samme procedure gentages, 

hvis virksomheden ikke indbetaler i en anden måned. Dansk Metal opretter således en ny sag 

og anmoder om et nyt fællesmøde. Proceduren følger overenskomstens bestemmelser og 

ligeledes PensionDanmarks vilkår om, at der skal indbetales pension en gang om måneden. 

Det er svært at se, hvordan Dansk Metal skal håndtere de månedlige sager, der kommer fra 

Pension Danmark, anderledes. Dansk Metal har ikke altid fulgt den nævnte fremgangsmåde. 

Der er tale om en forholdsvis ny praksis. 



 

 

B, der er konsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, har forklaret bl.a., at pensionsordningen 

blev indført i 1993. Der blev ikke tidligere rejst en sag for hver ny måned, hvor der manglede 

indberetning og indbetaling af pensionsbidrag. Det er Dansk Metal først begyndt på i foråret 

2020. 

 
Anbringender 

Klager har anført bl.a., at Pro Venti Solutions har begået brud på VVS-overenskomstens pkt. 

4 ved at undlade at indberette og indbetale pensionsbidrag for perioden den 1. februar til og 

med den 29. februar 2020, for perioden den 1. marts 2020 til og med den 30. april 2020 og for 

perioden den 1. maj 2020 til og med den 31. maj 2020. Der er tale om tre individuelle brud på 

overenskomsten, som i bodsmæssig henseende skal afgøres hver for sig. Det følger af 

overenskomstens regler, at der for hver lønperiode skal ske indberetning og indbetaling af 

pension senest den 10. i måneden. Manglende indberetning og indbetaling fører til, at 

PensionDanmark iværksætter en rykkerprocedure, og hvis det ikke bringer forholdet i orden, 

overleveres sagen til Dansk Metal. I denne sag er der modtaget tre overleveringer fra 

PensionDanmark vedrørende forskellige perioder, og Dansk Metal har følgelig rejst tre 

selvstændige sager. Der skal derfor betales en bod for hver sag. Boden bør fastsættes til 3.500 

kr. pr. sag, som efter praksis er mindsteboden for en arbejdsgivers overenskomstbrud på 

området, jf. bl.a. Arbejdsrettens årsberetning for 2013 (pkt. 6.1.). Det er underordnet, hvor 

stort et beløb der mangler at blive indbetalt i pension. 

 
Indklagede har anført bl.a., at Pro Venti Solutions i en længere periode ikke har reageret på 

henvendelser fra arbejdsgiversiden, og det har således ikke været muligt at komme i kontakt 

med virksomheden med henblik på at få sagerne belyst. Virksomheden er efter det oplyste 

under tvangsopløsning. Indklagede har på det foreliggende grundlag taget bekræftende til 

genmæle. Det vides dog ikke, om virksomheden har haft nogen medarbejdere i den relevante 

periode, og om virksomheden rent faktisk skylder pension. Det er rigtigt, at der i princippet er 

sket brud på overenskomsten hver måned, hvor der ikke er indberettet og indbetalt pension, 

men der er ikke grundlag for i bodsmæssig henseende at dele sagerne op. En sådan opdeling 

vil være i strid med arbejdsretslovens § 12, stk. 5, og har heller ikke støtte i Arbejdsrettens 

praksis. Der er tale om en ny praksis hos Dansk Metal, som der ikke er grundlag for. Det vil 

belaste det arbejdsretlige system unødigt, hvis der skal oprettes sager for hver måned. Der er 

ikke noget til hinder for, at klager anmoder om fællesmøde for hvert brud, men når der 

anlægges sag ved Arbejdsretten må sagerne samles og bedømmes under et. I de foreliggende 



 

 

sager er der tale om manglende indberetning og indbetaling af eventuel skyldig pension i en 

sammenhængende periode på 4 måneder, hvilket må anses som en kortvarig periode. Der er 

ikke tale om gentagelsestilfælde, og boden kan derfor passende fastsættes til 3.500 kr. Det er 

uproportionalt, hvis en virksomhed, der muligvis slet ikke skylder noget pensionsbidrag, skal 

betale en bod på 3.500 kr. pr. måned. 

 
Retsformandens bemærkninger 

Parterne er enige om, at Pro Venti Solutions ApS har brudt VVS-overenskomsten ved ikke at 

have indberettet og indbetalt pensionsbidrag for februar, marts-april og maj 2020 til 

PensionDanmark A/S, og at bod er forskyldt. Tvisten angår således alene bodsudmålingen. 

 
De tre sager, som klager har rejst, vedrører en sammenhængende periode på 4 måneder og må 

i bodsmæssig henseende anses for et kontinuerligt brud på overenskomsten. Der er derfor ikke 

grundlag for at pålægge Pro Venti Solutions at betale en særskilt bod for hver periode, hvor 

der ikke er indberettet og indbetalt pensionsbidrag, og der skal således udmåles en samlet bod. 

Det forhold, at Dansk Metal opretter en sag ved overleveringen fra PensionDanmark, og 

opretter nye sager hver gang Dansk Metal modtager en månedlig statusmeddelelse fra 

PensionDanmark, ændrer ikke herved. 

 
Indklagede har oplyst, at det ikke har været muligt at komme i kontakt med Pro Venti 

Solutions, der er under tvangsopløsning, og at det derfor ikke vides, om virksomheden har 

haft nogen medarbejdere i den omhandlede periode, og om virksomheden mangler at 

indbetale pensionsbidrag. 

 
Under hensyn hertil fastsættes boden for manglende indberetning og indbetaling af eventuel 

skyldigt pensionsbidrag for perioden februar til maj 2020 til 3.500 kr. 

 
Thi bestemmes: 

 
 

Pro Venti Solutions ApS skal inden 14 dage indberette og indbetale eventuelt skyldigt 

pensionsbidrag til PensionDanmark A/S for perioden den 1. februar til og med den 31. maj 

2020 for medarbejdere omfattet af gældende overenskomst med tillæg af rente fra de enkelte 

ydelsers forfaldstid. 



 

 

Pro Venti Solutions ApS skal inden 14 dage betale en bod på 3.500 kr. til Dansk Metal. 

Sagerne sluttet. 

Retten hævet. 

 
 

Kristian Korfits Nielsen / Christian Taksøe 


