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Summary  

In 2009, were reported 20,000 new work related accidents to the National Board of 

Industrial Injuries, and the last few years paid approx. 2.3 billion DKK a year in 
compensation to persons injured in their work. 

 
Compensation of employees (the injured) in connection with work-related injuries is 
governed by Industrial Insurance Act (ASL). 

 
Industrial Insurance Act provides only a limited form of compensation, and victims are 

therefore able to correct an independent claim against his employer in accordance 
with the Danish liability Act (EAL), if the employer has acted with negligence. 
 

This is known as a differential claim, since the claim only covers the difference in 
compensation between the Industrial Insurance Act (ASL) and the Liability Act (EAL). 

 
In 2002, the Justice Department modified the Danish Liability Act. 

 
The changes imply that victims who are injured at work are entitled to compensation 
for lost earnings in a much shorter time than victims who are injured during their 

spare time. The injured therefore often in the period where they undergo retraining or 
rehabilitation due to the injury is squeezed economically and in worst case end up in 

an actual economic gap, where they receive no loss of earnings, and must survive 
only on social benefits. 
 

The change has therefore deteriorated the state of the law for victims covered by both 
the ASL and EAL. 

 
The determination of the optimal compensation to the victims is of great importance 
to its incentives to limit the damage and hence the social costs. 

 
The change of the Danish Liability Act does not only include the measurable loss to 

the victims, but entail a corresponding deterioration to the incentives of the victims, 
so that they may lose the motivation to be reintegrated to the labor market after the 
injury.  

 
This can have major adverse consequences and costs to society. 
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1. Indledning 
Der blev i 2009 anmeldt ca. 20.000 nye arbejdsulykker til Arbejdsskadestyrelsen, og 

der er de seneste par år udbetalt ca. 2,3 milliarder kroner om året i erstatning til 

personer, der er kommet til skade på deres arbejde1. 

Kompensation af arbejdstagere (skadelidte) i forbindelse med arbejdsskader er 

reguleret i Arbejdsskadesikringsloven (ASL).  

ASL giver kun en begrænset form for kompensation, og skadelidte har derfor 

mulighed for at rette et selvstændigt krav mod sin arbejdsgiver i henhold til 

Erstatningsansvarslovens regler, såfremt denne har handlet ansvarspådragende. 

Dette betegnes som et differencekrav, idet kravet udelukkende omfatter forskellen i 

den kompensation skadelidte modtager i medfør af Arbejdsskadesikringsloven 

sammenlignet med den kompensation, skadelidte er berettiget til i henhold til 

Erstatningsansvarslovens (EAL) regler. 

Differencekravet omfatter blandt andet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (TAF), 

og den endelige opgørelse af kravet i henhold til EAL skal som udgangspunkt afvente 

arbejdsskadesagens afslutning.  

Modsat nogle af de andre former for kompensation stiller erstatning for TAF skadelidte 

økonomisk som før skaden skete. Dette betyder, at skadelidte i perioden hvor denne 

modtager erstatning for TAF er fuldt kompenseret for det lidte tab, og denne form for 

kompensation har således stor betydning for skadelidtes personlige økonomi. 

I 2002 foretog Justitsministeriet en omfattende revidering af EAL. Ændringen indebar 

blandt andet udover en forhøjelse af eksisterende erstatningsniveau, at perioden hvori 

skadelidte var berettiget til erstatning for TAF blev forlænget. Hensigten bag denne 

ændring var ifølge forarbejderne at undgå ”overlap” og ”huller” i erstatningen, samt at 

sikre skadelidtes indtægtsgrundlag i forbindelse med en eventuel omskoling eller 

revalidering som følge af skaden. 

Forud for ændringen var perioden hvorunder skadelidte var berettiget til erstatning for 

TAF ens – uafhængig af, om skadelidte var kommet til skade i fritiden eller der var 

tale om et differencekrav. Dette ikke længere tilfældet.  

Skadelidte der kommer til skade på arbejdet – og har krav i henhold til EAL – er efter 

ændringen berettiget til erstatning for TAF i en langt kortere periode end skadelidte – 

som tilsvarende har et krav i henhold til EAL – men er kommet til skade i fritiden. 
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Dette indebærer, at arbejdsskaderamte skadelidte i perioden, hvor de undergår 

omskoling eller revalidering som følge af skaden må leve af sociale ydelser samt en 

løbende midlertidig ydelse, der samlet set kan være betydeligt lavere end indkomsten 

forud for skaden. Samtidig risikerer skadelidte tilsvarende at havne i et reelt 

”indkomsthul”, hvor de udelukkende modtager sociale ydelser – imens de venter på 

Arbejdsskadestyrelsens afgørelse i arbejdsskadesagen. 

Denne retstilstand og forringelse for skadelidte med et berettiget differencekrav er 

efter ændringen blevet bekræftet og forstærket yderligere i medfør af fortolkningen i 

retspraksis, senest i slutningen af 2009, hvor Højesteret slog fast, at formuleringen af 

loven indebar, at tidspunktet for hvornår arbejdsskaderamtes krav til erstatning for 

tabt arbejdsfortjeneste skulle ophøre, kunne afkortes yderligere. 

Arbejdsskadestyrelsen offentliggjorde i 2008 en social rapport om følgerne i 

forbindelse med en arbejdsskade2. 

Af rapporten fremgik, at jo større tab af erhvervsevne man har efter en arbejdsskade, 

desto ringere bliver ens evne til at forsørge sig selv. I løbet af få år lever langt 

hovedparten af de alvorligt tilskadekomne af offentlige ydelser, primært 

førtidspension. Samtidig er der er klar sammenhæng mellem alvoren af skaden, 

erstatningens størrelse, og så evnen til at forsørge sig selv. 

En hurtig og koordineret indsats fra flere parters og myndigheders side omkring den 

tilskadekomne er derfor afgørende, hvis vedkommende skal bevare en aktiv 

tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Som det fremgår af ovenstående, har ændringen af EAL samt fortolkningen heraf i 

retspraksis medført en forringelse for skadelidtes muligheder for kompensation, når 

denne er omfattet af ASL. 

Spørgsmålet er derfor, om denne forringelse udelukkende medfører et målbart tab for 

skadelidte, eller om ændringen tilsvarende har en betydning for samfundet som 

helhed? 

Sammenholdes dette med Arbejdsskadestyrelsens rapport fra 2008, der netop anfører 

erstatningens størrelse og tidsperspektivet som vigtige faktorer for skadeslidtes 

rehabilitering og fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, virker det nærliggende at 

antage, at denne retsstilling og endda selve anvendelsen af differencekravssystemet 

kan have store negative konsekvenser og omkostninger for samfundet.  

Men hvorvidt dette er tilfældet, afhænger af flere forskellige faktorer – både juridiske 

og økonomiske. 
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På baggrund af ovenstående oplysninger vil der derfor i opgaven blive foretaget en 

gennemgang og fastlæggelse af de gældende retsregler, der regulerer området for 

differencekrav.  

Der vil herefter blive set på betydningen af de konkrete retsregler vedrørende 

reguleringen af differencekrav, herunder hvilke konsekvenser den nuværende 

retsstilling har for samfundet ud fra et retsøkonomisk perspektiv. 

2. Problemstilling 
Med udgangspunkt i ovenstående kan der dermed udledes følgende 

problemformulering: 

Der ønskes en vurdering af,  

Hvordan differencekravssystemet fungerer i dansk ret, herunder hvilken betydning 

dette har for skadelidtes muligheder for kompensation? 

OG 

Indebærer anvendelsen af dette system optimale incitamenter og optimal 

risikoallokering ud fra et retsøkonomisk perspektiv? 

3. Opgavens opbygning og afgrænsning 
Den overordnede problemstilling udspringer af det juridiske problem i forbindelse med 

differencekrav – dvs. den retstilstand der er skabt igennem fortolkningen af gældende 

ret i retspraksis. 

Det er derfor nærliggende at anvende første del af opgaven til at klarlægge og 

redegøre for de relevante juridiske retsregler i medfør af Erstatningsansvarsloven 

(EAL) og Arbejdsskadesikringsloven (ASL), der finder anvendelse ved behandling af 

personskader – herunder særligt i forhold til differencekrav.  

De generelle betingelser for at blive pålagt et erstatningsansvar vil kun blive 

gennemgået overfladisk, idet der særligt på området for vurderingen af 

ansvarsgrundlaget og årsagssammenhæng findes omfattende litteratur og sondringer, 

alt afhængig af den pågældende situations omstændigheder.  

Da nærværende fremstilling primært tager udgangspunkt i følgerne/betydningen for 

skadelidte og samfundet – efter erstatningsansvaret er pålagt – ligger det derfor 

udover rammerne for denne opgave at foretage en dybdegående gennemgang af 

disse problemstillinger. 



Hertil bemærkes, at det er fundet nødvendigt at redegøre for de forskellige former for 

ansvarsgrundlag lidt nærmere, idet denne viden særligt er relevant i forbindelse med 

den økonomiske analyse senere i opgaven. 

Der vil som nævnt blive foretaget en overordnet gennemgang af de overordnede 

regler i ASL og EAL, hvorefter der vil blive fokuseret på reglerne vedrørende 

skadelidtes muligheder for kompensation, herunder særligt erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste (TAF) og erstatning for tab af erhvervsevne (EET).  

Baggrunden herfor er, at disse poster på grund af deres økonomiske størrelse og 

betydning for skadelidte er særdeles vigtige i forbindelse med vurderingen af 

differencekravsreglerne, og den efterfølgende økonomiske analyse af de 

samfundsmæssige omkostninger. 

Eftersom udgangspunktet for opgaven er at se på arbejdsskader ud fra et 

erstatningsretligt perspektiv i relation til reglerne vedrørende differencekrav, vil der 

ikke blive gået i dybden med alle Arbejdsskadesikringslovens regler, ligesom 

Arbejdsmiljøloven og andre krav om sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen 

tilsvarende ikke vil blive inddraget. 

Endelige vil der i forbindelse med vurderingen af, hvilken betydning 

differencekravsreglerne i praksis har for skadelidtes muligheder for kompensation, 

blive foretaget en kort gennemgang af seneste retspraksis på området, herunder de 

to højesteretsdomme afsagt i november 2009.  

Den økonomiske del af opgaven tager herefter udgangspunkt i Steven Shavell’s teori 

på området, hvor målet er, at påvirke parternes incitamenter igennem anvendelsen af 

konkrete retsregler, således at de totale samfundsmæssige omkostninger minimeres, 

hvilket betragtes som økonomisk efficient.  

Hertil bemærkes, at den økonomiske analyse generelt kun vil gennemgå og behandle 

den teori, der er særligt relevant for vurderingen og forståelsen af de relevante 

retsregler vedrørende differencekrav. 

Der vil derfor i analysen af valget mellem ansvarsgrundlag, kun blive foretaget en 

gennemgang af de former for ansvarsgrundlag, der bliver anvendt i ASL og EAL. 

Med udgangspunkt i gældende ret (fastlagt i den juridiske del af opgaven) gennemgås 

derfor først den relevante økonomiske teori, hvorefter denne sammenholdes med den 

relevante regulering vedrørende differencekrav. 

Herefter foretages en økonomisk analyse af, hvilken betydning de konkrete regler har 

for parternes incitamenter, samt hvorvidt disse ud fra et økonomisk synspunkt kan 

betragtes som værende efficiente. 

Endelig vil der i forbindelse med den økonomiske analyse af skadelidtes muligheder 

for kompensation blive inddraget nogle overordnede samfundsmæssige betragtninger 



i et forsøg på at klarlægge de reelle samfundsmæssige konsekvenser (og 

omkostninger) i forbindelse med under- eller overkompensation af skadelidte. 

Samlet set kan opgavens opbygning beskrives som en form for timeglas opbygning, 

idet den juridiske del starter bredt og langsomt indsnævres, imens de konkrete 

retsregler defineres, for endelig at munde ud i en fastlæggelse af gældende ret på 

området for differencekrav.  

Omvendt starter den økonomiske del snævert, med begrænset synspunkt, hvor 

parterne anses for risikoneutrale.  

Herefter udbygges teorien med konkrete faktorer som valg af ansvarsgrundlag, 

kausalitet, forsikring mv., der alle har en betydning for parternes incitamenter og 

dermed de totale samfundsmæssige omkostninger.  
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4. Juridisk Metode 
Til besvarelse af første del af problemstillingen vil det være nødvendigt at foretage en 

juridisk fastlæggelse af gældende ret på området for differencekrav. 

Dette vil ske med udgangspunkt i den retsdogmatiske metode.  

Kendetegnet ved denne metode er, at den giver en fortolkning og analyse af 

gældende ret3. Metoden forholder sig udelukkende til gældende ret og sigter ikke på 

at skabe ny retspraksis. 

For at foretage denne analyse vil retskilderne blive anvendt i det omfang de er 

relevante for den konkrete problemstilling4. 

Reguleringen af differencekrav sker både i henhold til ASL og EAL, hvorfor de 

relevante retsregler i denne lovgivning vil blive gennemgået og anvendt. 

Hertil bemærkes, at EAL ikke indeholder konkrete betingelser for, hvornår der ifaldes 

ansvar efter loven, dette sker efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.  

Ansvarsgrundlaget skal derfor findes i culpareglen. Denne regel er ikke fastlagt i 

lovgivning, men bygger på udvikling af retspraksis. 

Da de nærmere betingelser for skadelidtes kompensation udover at være reguleret af 

gældende lovgivning tilsvarende er fortolket og fastlagt i retspraksis, vil enkelte 

relevante afgørelser blive inddraget i analysen. 

Endelig vil forarbejderne, hvor det findes relevant, blive inddraget som 

fortolkningsbidrag. 

5. Økonomisk Metode 
Der blev i første del af opgaven som nævnt foretaget en juridisk gennemgang og 

fastlæggelse af gældende ret for differencekrav.  

Med udgangspunkt i disse retsregler vil der i anden del af opgaven blive foretaget en 

økonomisk analyse heraf med henblik på at fastlægge, hvorvidt anvendelsen af disse 

regler ud fra et retsøkonomisk perspektiv skaber optimale incitamenter og 

risikoallokering samt om der eventuelt kan være hensyn, der begrunder anvendelsen 

af det eksisterende differencekravssystem. 

Den økonomiske analyse vil være teoretisk, og tage afsæt i Stevens Shavell’s 

fastlagte teori i artiklen ”The Economic Analysis of Accident Law”. 
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4
 Jf. Nielsen: De 4 retskilder er lovgivning, retspraksis, retssædvaner og kutymer samt forholdets natur. 



Baggrunden herfor er, at Shavell’s teori behandler spørgsmålet omkring, hvordan man 

kan opbygge erstatningsretten, således at reguleringen bliver samfundsmæssig 

optimal ud fra et økonomisk synspunkt om at maksimere parternes forventede nytte 

og minimere de totale samfundsmæssige omkostninger. 

Der vil i analysen af valg af ansvarsgrundlag blive taget udgangspunkt i, at parterne 

er risikoneutrale. Teorien omkring risikoaversion vil først blive inddraget under 

analysen omkring betydning af forsikring. 

Ved gennemgangen af skadelidtes muligheder for kompensation vil der blive taget 

udgangspunkt i Steven Shavell’s teori om pekuniære og ikke-pekuniære tab.  

Endvidere vil et lille uddrag af Richard A. Posner’s teori5 omkring tab af 

indtjeningsevne og fastsættelsen af kompensation for fysisk skade blive anvendt i 

forbindelse med gennemgangen af erstatning for tab af erhvervsevne. 

I forbindelse med den løbende vurdering af, hvilken betydning de enkelte retsregler 

har for samfundet, vil Kaldor Hicks-kriteriet blive anvendt som efficiensbegreb6. 

Ved at anlægge en Kaldor Hicks betragtning tages der ikke nogen form for hensyn til, 

hvem omkostningerne rammer – dvs. det er ligegyldigt om ændringen medfører en 

omfordeling af udgifterne fra en mangemillionær til en enlig mor - blot disse udgifter 

samlet set mindskes, anses resultatet for at være økonomisk efficient. 

Årsagen til anvendelsen af dette kriterium er, at målet med denne opgave blandt 

andet er, at søge at klarlægge de samfundsmæssige konsekvenser og omkostninger 

forbundet med differencekravssystemet. Dette ville ikke være muligt, såfremt der 

skulle medtages en form for retfærdighedsbetragtning. 

Samtidig er de involverede parter ofte økonomisk beskyttet igennem tegningen af en 

forsikring (arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, ulykkesforsikring osv.), og 

fordelingen af ansvar og kompensation er derfor af mindre betydning set fra et 

retfærdighedssynspunkt. 

Endelig bemærkes, at formålet med opgaven udelukkende er at foretage en juridisk 

gennemgang af reguleringen af differencekrav samt foretage en analyse af de reelle 

konsekvenser forbundet med anvendelsen af disse regler ud fra et retsøkonomisk 

perspektiv.  

Det er dermed ikke hensigten med opgaven at fremkomme med konkrete alternativer 

til systemet, idet en sådan analyse ville være særdeles omfattende, og ligge udover 

rammerne for denne fremstilling.  

                                                           
5
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6
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6. Erstatningsretten 
Erstatningsretten er en samlet betegnelse for de retsregler, der fastlægger 

betingelserne for, at nogen kan drages til ansvar for en indtrådt skade på en sådan 

måde, at vedkommende bliver forpligtet til at betale erstatning til den, som skaden 

har ramt, samt hvordan erstatningen for den pågældende skade i så fald skal 

udmåles.  

Skadelidte får dermed krav på en pengeydelse fra den ansvarlige, som skal dække 

den pågældende skade, og erstatningsretten angiver derfor en måde, hvorpå et krav 

kan blive stiftet – uden der forinden er indgået en aftale herom (erstatning uden for 

kontrakt). 7  

De grundlæggende erstatningsretlige betingelser er overordnet: 

- Der skal foreligge et ansvarsgrundlag. 

- De såkaldte erstatningsbetingelser skal være opfyldt. 

- Der må ikke foreligge objektive ansvarsfrihedsgrunde. 

- Der skal være lidt et tab. 

Førend en person kan pålægges et erstatningsansvar, skal der dermed være et 

ansvarsgrundlag. Det betyder, at der skal være omstændigheder i forbindelse med 

skadevolders adfærd, der medfører, at denne kan pålægges et ansvar. 

6.1 Culpaansvaret 

Udgangspunktet i erstatningsretten er, at ansvarsgrundlaget skal findes i culpareglen.  

Culpareglen er dansk rets almindelige erstatningsregel og anvendes, såfremt der ikke 

findes særlige regler vedrørende det konkrete skadestilfælde. Culpareglen er ikke 

fastlagt i lovgivningen, men bygger på udvikling af retspraksis. 

Culpareglen indebærer, at man ifalder ansvar for skader, som man har forvoldt 

forsætligt eller uagtsomt.8 Er skaden forvoldt uden at man har udvist fortsæt eller 

uagtsomhed, betegnes den som hændelig – og man ifalder ikke ansvar. Indenfor de 

uagtsomt forvoldte skader skelner man mellem simpel uagtsomhed og grov 

uagtsomhed.  

En skadevolder anses for at have handlet uagtsomt, hvis han handlede anderledes, 

end han burde have gjort i den givne situation. Såfremt han ved sin adfærd bevidst 

har tilsidesat hensynet til andre, anses han for at have handlet groft uagtsomt.9  

Uanset om skadevolder har handlet simpelt eller groft uagtsomt, er denne ansvarlig 

efter culpareglen.  
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Inden for erhvervslivet findes der regler og sædvaner, som erhvervets udøvere skal 

overholde i forbindelse med deres arbejde. Har skadevolderen ikke handlet i 

overensstemmelse med disse indenfor den pågældende branche, vil denne ofte blive 

anset for at have handlet culpøst. Omvendt vil skadevolderen som udgangspunkt ikke 

blive anset for at have handlet culpøst, såfremt reglerne og sædvanerne indenfor 

branchen er overholdt.10    

Selvom de fleste skader skyldes, at skadevolderen har foretaget sig noget der har 

medført en skade, kan den uforsvarlige adfærd også bestå i en undladelse. 

Udgangspunktet er, at man ikke er ansvarlig for sine undladelser.  

Undtagelsen hertil fremgår blandt andet af lovgivningen, der flere steder indeholder 

regler om, at forskellige sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages, jf. eksempelvis 

Arbejdsmiljølovens § 42. En undladelse af iagttagelse af sikkerhedsforanstaltninger vil 

ofte medføre et erstatningsansvar. Desto mere detaljerede reglerne er, desto mere 

sandsynligt er det, at en undladelse eller overtrædelse vil medføre 

erstatningsansvar.11   

Som det fremgår af ovennævnte gennemgang afhænger vurderingen af, om der 

foreligger et culpaansvar af den pågældende situation og omstændighederne i øvrigt. 

Culpabedømmelsen vil derfor variere afhængig af, om skadevolderen er en murer, 

læge eller advokat, og der må i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret 

bedømmelse af, om der foreligger culpa.   

6.2 Det objektive ansvar 

Den strengeste form for ansvarsskærpelse betegnes som objektivt ansvar, hvilket 

betyder, at man også ifalder ansvar for skader, man hverken har forvoldt forsætligt 

eller uagtsomt. 

Det objektive ansvar kan derfor betegnes som et ansvar uden skyld, idet ansvaret 

ifaldes umiddelbart i forbindelse med den skadegørende handling, og der skal ikke 

føres bevis for, at den ansvarlige er skyld i skaden. 

Det objektive ansvar pålægges som regel lovmæssigt – og er i nogle tilfælde 

forbundet med en lovpligtig forsikring. Baggrunden herfor er blandt andet hensynet til 

den skadelidte, hvorfor udgifterne forbundet med skaden pålægges udøveren af den 

skadevoldende handling eller den ansvarlige virksomhed. 

Et eksempel herpå er den lovpligtige ansvarsforsikring, der er knyttet til den enkelte 

bil, og det i Færdselsloven fastlagte objektive ansvar for ejer eller bruger af bilen, jf. 

FÆL § 101, stk. 1.  
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Erstatningsreglerne suppleres af en række særlige erstatningsordninger, hvorefter 

skadelidte opnår ret til erstatning, selvom der reelt ikke foreligger et ansvarsgrundlag 

i sædvanlig forstand. Dette ses eksempelvis i Arbejdsskadesikringsloven (ASL), hvor 

retten til erstatning afhænger af, om skaden er indtrådt på en sådan måde, at den 

opfylder lovens definition på en arbejdsskade, jf. afsnit 8.1.12 

For skadelidte virker de særlige erstatningsordninger reelt på samme måde som det 

objektive ansvar, men omfanget af erstatningsbeskyttelsen afhænger dog her af, 

hvordan lovgivningen nærmere afgrænser skaderne.  

6.3 De øvrige erstatningsbetingelser  

Når det skal vurderes, hvorvidt betingelserne for at pålægge erstatningsansvar er 

opfyldt, tages der som nævnt ovenfor udgangspunkt i, hvorvidt der foreligger et 

ansvarsgrundlag eller ej – dvs. der foretages en subjektiv vurdering af om 

skadevolderen eksempelvis har handlet forsætligt eller uagtsomt (hvis 

ansvarsgrundlaget er culpa)13. 

Det er imidlertid ikke nok, at der foreligger et ansvarsgrundlag. Førend skadelidte kan 

få sit tab erstattet, skal det vurderes, hvorvidt de øvrige erstatningsbetingelser er 

opfyldt, og om der foreligger særlige ansvarsfrihedsgrunde. 

Det er skadelidte, der har bevisbyrden og dermed skal bevise, at 

erstatningsbetingelserne for at ifalde et ansvar er opfyldt, herunder at den ansvarlige 

har forvoldt en skade (og et heraf følgende tab), samt at der er en forbindelse mellem 

det ansvarsbegrundende forhold og den indtrådte skade (årsagssammenhæng).  

Kravet om årsagssammenhæng kan begrundes i det forhold, at en person – selvom 

denne har handlet culpøst eller er omfattet af strengere ansvarsregler – ikke skal 

kunne pålægges et erstatningsansvar, såfremt dennes handling ikke har haft nogen 

betydning for skadens indtræden. Det forhold, at man har handlet culpøst, er dermed 

ikke ensbetydende med, at man bliver erstatningsansvarlig. Den indtrufne skade skal 

samtidig være en følge af den uagtsomme handling eller undladelse, førend der kan 

pålægges erstatningsansvar. 

Udgangspunktet er, at der foreligger årsagssammenhæng mellem en handling og en 

skade, hvis skaden ikke var sket, såfremt handlingen ikke var foretaget. Handlingen 

bliver dermed den nødvendige betingelse for skaden.14 

Inden for området for personskader har spørgsmålet om årsagssammenhæng 

yderligere betydning, da det skal fastlægges, hvorvidt den endelige skade en person 

har lidt, helt eller delvist kan henføres til den skadelige påvirkning, som skadevolder 
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er ansvarlig for. Skadevolder er således ikke ansvarlig for eventuelle forudbestående 

lidelser.15 

Det er skadevolder, der har bevisbyrden for den eventuelle forudbestående lidelse hos 

skadelidte, og som det fremgår, kan denne faktor have væsentlig betydning for både 

vurderingen af årsagssammenhæng og den efterfølgende udmåling af kompensation 

som følge af skaden. 

6.4 Ansvarsfrihedsgrunde 

Inden det kan slås fast, om skadevolder skal ifalde et erstatningsansvar overfor 

skadelidte, skal der tages stilling til, om der foreligger eventuelle 

ansvarsfrihedsgrunde eller egen skyld fra skadelidte.  

Det er skadevolder, der har bevisbyrden herfor, hvilket betyder, at såfremt denne kan 

bevise, at der foreligger en ansvarsfrihedsgrund som eksempelvis nødværge og 

nødret, eller skadelidte har udvist en form for accept af risiko eller egen skyld, kan 

erstatningskravet enten nedsættes eller bortfalde. 

Som gennemgået er det en forudsætning for at skadevolder ifalder et 

erstatningsretligt ansvar, at der foreligger et ansvarsgrundlag samt at de øvrige 

erstatningsretlige betingelser er opfyldt. 

Endvidere skal skadelidte have lidt et konkret tab som følge af skaden.  

Hvis skadevolder ikke frivilligt betaler skadelidtes erstatningskrav, må skadelidte 

indlede en retssag mod skadevolder og gå til domstolene for at få sit krav 

gennemført. 

Endelig har skadelidte en pligt overfor skadevolderen til at begrænse sit tab. Denne 

pligt medfører blandt andet, at der i de krav, skadelidte fremsætter overfor 

skadevolderen, skal foretages et fradrag for ethvert beløb, som den skadelidte er eller 

har været berettiget til i henhold til en eventuelt privattegnet forsikringsordning. Hvis 

skadelidte bevist eller ubevidst undlader at søge denne forsikringsdækning, som 

kunne begrænse erstatningskravet overfor skadevolder, risikerer denne at miste 

denne del af sit erstatningskrav.16  

7. Erstatningsansvarsloven 
Forudsætningen for et erstatningskrav er – som nævnt ovenfor - at den ansvarlige har 

forvoldt en skade. En skade kan forvoldes på et økonomisk gode, eksempelvis 

ødelæggelse af en ting, men der kan også være tale om en ikke-økonomisk skade i 

form af eksempelvis fysisk skade på en person. 
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Hovedreglen er, at skadelidte skal stilles i økonomisk samme situation som før 

skadens indtræden. Skadevolder skal dermed yde fuld erstatning for det individuelle, 

økonomiske tab forvoldt ved den skade, han er ansvarlig for, hvorved skadelidte får 

sit fulde tab erstattet – men ikke opnår nogen form for berigelse herved. 

Erstatning for en ikke-økonomisk skade forudsætter i dansk ret en særlig hjemmel. 

Baggrunden herfor er, at man ved ikke-økonomiske skader mangler en ”objektiv 

vurderingsmålestok”, og at det dermed kan være vanskeligt at afgøre, hvor stor en 

erstatning, der skal ydes for at dække det fulde individuelle tab, hvorfor der i sådanne 

situationer må udøves et rimeligt skøn.17 

Et eksempel på en særlig lovhjemmel der indeholder regler der regulerer ikke-

økonomisk skade, er Erstatningsansvarsloven (EAL).  

EAL regulerer ikke alle forhold vedrørende erstatningsansvar, men alene enkelte 

områder inden for erstatningsretten, herunder fastlæggelse af skadelidtes krav på 

erstatning og godtgørelse ved personskade. Loven indeholder således ikke regler om, 

hvad der skal til for at pålægge en skadevolder erstatningsansvar. Hertil skal 

anvendes de almindelige erstatningsretlige betingelser. 

Er skadevolder således erstatningsansvarlig for følgerne af en personskade, skal 

skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse for følgerne af personskaden fastsættes 

på baggrund af reglerne i EAL. 

Erstatningsansvarsloven trådte i kraft i 1984, men er siden hen blevet revideret, og 

pr. 1. juli 2002 trådte den nugældende EAL i kraft.   

Et af hovedformålene med loven i 1984 var at sikre, at erstatning og godtgørelse i 

videre omfang end hidtil skulle dække skadelidtes fulde individuelle økonomiske tab. 

Samtidig skulle den beskytte skadevolder mod urimeligt høje krav om erstatning og 

godtgørelse i anledning af personskade.18 

Ved udmåling af erstatning og godtgørelse efter 1984-loven var det af afgørende 

betydning at få fastsat, hvornår skadelidtes tilstand var stationær, da dette tidspunkt 

blandt andet havde betydning for, i hvilken periode skadelidte kunne få erstatning for 

tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte.  

Det stationære tidspunkt i skadelidtes sygdomsforløb fastsættes med udgangspunkt i 

forarbejderne til loven som det tidspunkt, hvor det efter lægelig vurdering må 

antages, at skadelidtes helbredstilstand ikke bliver yderligere forbedret.19 

Ændringen af loven i 2002 skulle som udgangspunkt blot have været et ”servicetjek”, 

men der skete blandt andet en væsentlig generel forhøjelse af erstatningsniveauet 
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ved personskader samt en række yderligere forbedringer af retsstillingen for 

skadelidte, jf. FT 2000-01, Tillæg A, s. 3508 

Endvidere blev stationærbegrebet helt fjernet fra 2001-loven, hvilket umiddelbart fik 

den betydning at den periode, hvor skadelidte kan få erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste, blev forlænget i forhold til 1984-loven. Hensigten bag denne 

ændring var ifølge forarbejderne at undgå et eventuelt overlap af udbetalinger samt 

lukke huller i erstatningsudbetalingen, jf. afsnit 7.2. 

7.1 Skadelidtes muligheder for kompensation 

Erstatningsansvarsloven indeholder som nævnt en række bestemmelser vedrørende 

kompensation i forbindelse med personskade. Disse bestemmelser har til hensigt at 

sørge for, at den skadelidte opnår kompensation for det faktisk lidte tab. 

Endvidere er der i loven fastsat bestemmelser, der vedrører godtgørelse af skadelidte, 

og som har til hensigt at kompensere skadelidte for et ikke-økonomisk tab i form af 

gener, denne har pådraget sig som følge af skaden. 

EAL skelner skarpt mellem erstatning (for økonomisk tab) og godtgørelse (for ikke-

økonomisk skade), hvilket indebærer at skadelidte – principielt – skal dokumentere et 

tab for at opnå erstatning efter EAL §§ 1-2 og 5-9. 

I det følgende vil de overordnede bestemmelser i EAL vedrørende skadelidtes 

mulighed for erstatning og godtgørelse kort blive gennemgået, hvorefter der foretages 

en mere uddybende gennemgang af reglerne vedrørende erstatning af tabt 

arbejdsfortjeneste, idet denne gennemgang er særligt relevant for nærværende 

fremstilling.  

7.1.1 § 1 – Helbredelsesudgifter 

Det fremgår af EAL § 1, at skadelidte har krav på erstatning for helbredelsesudgifter 

og andet tab, som følge af skaden.  

Erstatning for helbredelsesudgifter dækker udgifter til rimelige og nødvendige 

foranstaltninger, der har til formål at søge skadelidte helbredt eller som står i 

forbindelse hermed. 

Begrebet dækker over mange former for godkendte behandlinger, også alternative, og 

det er dermed ikke en betingelse at behandlingen som sådan er lægeordineret, når 

blot skadelidte ud fra en ren lægefaglig evaluering synes at have et behov for 

behandlingen. Det væsentlige ved vurderingen er derfor, at behandlingen er rimelig, 

nødvendig og ikke mindst har en helbredende effekt.20 
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7.1.2 § 2 – Tabt arbejdsfortjeneste 

Det fremgår af EAL § 2, at skadelidte har krav på erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste (TAF), såfremt der er tale om et midlertidigt tab af 

erhvervsindtægter som følge af skaden. Erstatningen udgør skadelidtes forventede 

indtægter i sygeperioden, dog med fratræk af sygedagpenge samt eventuelle tegnede 

skadeforsikringer, og erstatning for TAF modsvarer derfor det fulde individuelle tab, 

den skadelidte har som følge af skaden. 

Der er ingen aldersgrænse (høj eller lav) for hvornår skadelidte kan få erstatning for 

TAF. Så længe skadelidte kan bevise at have mistet en arbejdsindtægt som følge af 

skaden, skal der ydes erstatning herfor.21 

Erstatning for TAF er en midlertidig erstatningspost og betales frem til at skadelidte 

begynder at arbejde igen eller til ”den bitre ende”, såfremt skadelidte er påført et 

varigt erhvervsevnetab.   

Dette betyder, at erstatning for TAF alene stoppes, såfremt der på et forsvarligt 

grundlag kan foretages et skøn over skadelidtes midlertidige eller endelige tab af 

erhvervsevne. Dermed afløses erstatningen for TAF af en erstatning for tab af 

erhvervsevne (EET).  

7.1.3 § 3 – Svie og smerte 

Efter EAL § 3 er skadelidte berettiget til godtgørelse for svie og smerte for de dage, 

hvor skadelidte har været syg som følge af skaden. Godtgørelse omfatter således den 

fysiske lidelse, der følger af skaden.22 

Godtgørelse for svie og smerte betales, så længe skadelidte er sygemeldt og frem til 

raskmelding eller såfremt skaden har haft varige følger indtil det tidspunkt, hvor det 

er muligt at skønne over de eventuelle varige mén som følge af skaden.  

Godtgørelsen er fastsat til 170 kr. pr. dag, og der er i loven fastsat en øvre grænse 

for, hvad godtgørelsen maksimal kan udgøre (65.500 kr.).23 

7.1.4 § 4 – Varigt mén 

Såfremt skadelidte har pådraget sig varige helbredsmæssige følger af skaden, har 

denne krav på godtgørelse for varigt mén, jf. EAL § 4. Godtgørelse for varigt mén er 

en økonomisk kompensation for skadelidtes fysiske skader i forbindelse med skaden, 

og ydes uafhængig af om der tillige kan kræves erstatning for et økonomisk tab. 

Godtgørelsen for mén skal fastsættes under hensyn til skadens medicinske art og 

omfang samt de forvoldte ulemper i skadelidtes personlige livsførelse. Den er desuden 
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ens for alle skadelidte med samme méngrad, idet beregningen ikke har relation til 

skadelidtes indtægt, modsat eksempelvis erstatning for tab af erhvervsevne.24 

Der skal dog foretages en aldersreduktion i godtgørelsen for varigt mén, hvis 

skadelidte var fyldt henholdsvis 40 år og 60 år på tidspunktet for skaden, jf. EAL § 4, 

stk. 1. 

Méngraden fastsættes i %, enten på baggrund af en udtalelse fra 

Arbejdsskadestyrelsen herom eller med udgangspunkt i den af Arbejdsskadestyrelsen 

udarbejdede méntabel, der danner grundlag for fastsættelsen af méngraden. Ved en 

méngrad på under 5% ydes der ingen godtgørelse. 

7.1.5 § 5-7 – Tab af erhvervsevne 

Er skadelidte som følge af skaden påvirket i en sådan grad – funktionsmæssigt - at 

skadelidte (når skaden er permanent) ikke længere kan arbejde som før, er skadelidte 

som udgangspunkt berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne (EET), jf. EAL §§ 

5-7. 

EET fastsættes i % svarende til nedgangen i de fremtidige erhvervsindtægter, og 

fastsættes ofte på baggrund af en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen. 

Erstatningen ydes såfremt skadelidtes evne til at skaffe sig indtægter ved egen 

arbejdsindsats varigt nedsættes, og skadelidtes erhvervsevne varigt er nedsat med 

mindst 15%. 

EET procenten skal udtrykke størrelsen af den forventede fremtidige eller den allerede 

realiserede indtægtsnedgang, der er en følge af skaden.25 Vurderingen af EET er 

derfor en vurdering af skadelidtes forventede indtægtsniveau henholdsvis med og 

uden skaden.   

EAL indeholder ligeledes bestemmelser, der omhandler erstatning for tab af forsørger, 

godtgørelse for tort mv. Disse findes umiddelbart ikke relevante for nærværende 

problemstilling, og vil derfor ikke blive gennemgået nærmere. 

7.2 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 

Tabt arbejdsfortjeneste er som tidligere nævnt en midlertidig erstatningspost, der skal 

modsvare det fulde individuelle tab, som skadelidte har lidt som følge af skaden – 

hverken mere eller mindre. Erstatning for TAF har derfor til hensigt, at stille skadelidte 

økonomisk, som før skaden skete. 

Da erstatningen kompenserer skadelidte for et faktisk lidt tab kræves det, at der 

foreligger et helt eller delvist arbejdsfravær, der er begrundet i tilskadekomsten. 
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Skadelidte har derfor krav på erstatning for TAF fra skadens indtræden og dermed 

første fraværsdag fra arbejdspladsen, hvis denne kan bevise at have mistet 

arbejdsindtægt – hoved eller biindtægter – som følge af skaden.26  

Da skadelidte udelukkende har krav på at få sit fulde nettoindtægtstab erstattet, skal 

der ske et fradrag i erstatningen for eventuel løn under sygdom, dagpenge fra 

arbejdsgiver mv., jf. EAL § 2, stk. 2. Begrundelsen for dette fradrag er, at skadelidte 

ikke må opnå nogen form for berigelse som følge af skaden. Er skadelidte 

lønmodtager baseres opgørelsen på en erklæring fra arbejdsgiveren om, hvad 

skadelidte kunne have tjent i fraværsperioden samt eventuelle indtægter fra 

ekstraarbejde og overarbejde, som skadelidte havde en sikker udsigt til at erhverve.  

Er skadelidte selvstændig erhvervsdrivende, er erstatningsopgørelsen noget mere 

vanskelig, idet den skal baseres på en beregning af erstatning for fremtidige 

indtægter, der alt andet lige er væsentlig mere usikre for selvstændige 

erhvervsdrivende end for lønmodtagere.  

Ved den nærmere beregning af TAF, er det ikke den oppebårne løn inden skaden, der 

lægges til grund ved erstatningsudmålingen, men derimod den mistede, forventede 

løn.27 

At erstatningen er midlertidig betyder, at den enten ophører fordi skadelidte er tilbage 

i samme økonomiske situation som før skaden, eller afløses af erstatning for tab af 

erhvervsevne i henhold til EAL §§ 5-7, såfremt skaden har medført et varigt tab af 

erhvervsevne for skadelidte. 

Da erstatning for TAF stiller skadelidte som før skaden skete, er det afgørende 

spørgsmål for skadelidte i hvilken periode – dvs. hvor længe – der ydes erstatning. 

Erstatningen blev efter 1984-lovens § 2, stk. 1, ydet ”fra skadens indtræden, indtil 

skadelidte kan begynde at arbejde igen eller skadelidtes tilstand er blevet stationær”.  

Dette indebar, at erstatningen blev ydet indtil skadelidte kunne genoptage arbejdet i 

væsentlig samme omfang som tidligere, eller indtil skadelidte efter en lægelig 

bedømmelse måtte antages ikke at ville blive yderligere helbredt 

(stationærtidspunktet).  

Var skadelidtes tilstand stationær straks efter skaden, kunne der således ikke kræves 

erstatning for TAF.28 

I forbindelse med ændringen af EAL i 2002 blev der af Justitsministeriet nedsat en 

arbejdsgruppe, der skulle foretage et ”servicetjek” af den dagældende lov fra 1984.   
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I forbindelse med arbejdsgruppens gennemgang af EAL, som endte med at blive mere 

end blot et servicetjek, blev det blandt andet fremhævet, at det i praksis havde vist 

sig, at den dagældende bestemmelse vedrørende erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste og anvendelsen af stationærbegrebet heri som skillelinje mellem de 

midlertidige og varige ydelser, medførte en risiko for huller i skadelidtes mulighed for 

dækning.  

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår endvidere, at problemstillingen blandt 

andet opstår i tilfælde, hvor skadelidte afslutter en vellykket revalidering eller 

omskoling efter stationærtidspunktet. Ofte vil den skadelidte have et indtægtstab 

under revalideringen, indtil skadelidte bliver ansat i et andet job. Men da indtægtstab 

efter stationærtidspunktet ikke kan erstattes som tabt arbejdsfortjeneste, såfremt 

skaden har medført en varig nedsættelse af erhvervsevnen, kan dette tab ikke kræves 

dækket.29 

Dette argument var blandt andet en af hovedårsagerne til, at man i forbindelse med 

arbejdsgruppens ”servicetjek” og den efterfølgende ændring af loven i 2002, valgte 

helt at fjerne stationærbegrebet fra Erstatningsansvarsloven, herunder § 2, stk. 1, og 

i stedet forslog,  

”at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fremover skulle ydes indtil det er muligt 

midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes erhvervsevne, og at 

fastlæggelsen af erhvervsevnetabet må afvente eventuel revalidering og omskoling”.30 

Dette ses tilsvarende af forarbejderne til bestemmelsen, hvor retten til erstatning for 

TAF, ikke længere ophører, når skadelidtes helbredstilstand er blevet stationær, men 

først når det er muligt midlertidigt eller endeligt, at skønne over den fremtidige 

erhvervsevne.  

Ændringen betyder, at der i henhold til EAL (2002) § 2, stk. 1 nu ”ydes erstatning for 

tabt arbejdsfortjeneste indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen eller hvis det må 

antages at skadelidte vil lide et varigt erhvervsevnetab indtil det tidspunkt, hvor det 

er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige 

erhvervsevne, jf. EAL § 5-8 og § 10 samt Arbejdsskadesikringslovens § 31”. 
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Skadelidte har derfor efter ændringen af EAL § 2 ret til erstatning for TAF indtil et af 

følgende tidspunkter: 

1. Tidspunktet, hvor skadelidte påbegynder sit arbejde eller burde kunne 

påbegynde sit arbejde igen i væsentlig samme omfang som tidligere – og der 

derved ikke er tab af erhvervsevne, eller kun et bagatelagtigt tab (under 15%), 

 

2. eller indtil tidspunktet, hvor det midlertidige tab af erhvervsevne kan fastsættes 

og der sker betaling, da det må antages, at der på sigt bliver et endeligt tab af 

erhvervsevne – dvs. at skadelidte er påført et erhvervsevnetab på 15% eller 

derover, men at den endelige størrelse ikke sikkert kan fastsættes,  

 

3. eller indtil tidspunktet, hvor det varige endelige erhvervsevnetab kan 

fastsættes, og det ikke har været muligt at fastsætte et midlertidigt tab eller 

dette blot ikke er sket 

For skadelidte betyder denne ændring følgende: 

Ad.1  

Der ydes erstatning for TAF indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen i væsentligt 

samme omfang som tidligere. Dette var tilsvarende gældende i henhold til 1984-

loven, og praksis på dette område er derfor ikke ændret. 

Det samme er gældende i tilfælde af, at skadelidte efter genoptagelse af arbejdet får 

et tilbagefald og sygemeldes igen. I henhold til 1984-loven var det muligt at genvinde 

retten til erstatning. Denne praksis finder som udgangspunkt stadig anvendelse. 

Ad. 2 og 3 

Hvis skadelidte lider et varigt erhvervsevnetab, ydes erstatning indtil det tidspunkt, 

hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige 

erhvervsevne, jf. EAL § 2, stk. 1, 2. pkt. 

Tidspunktet hvor det er muligt midlertidigt eller varigt at skønne over skadelidtes 

fremtidige erhvervsevne bliver dermed afgørende for, hvornår skadelidtes ret til 

erstatning for TAF ophører.31 

7.3 Tab af erhvervsevne 

Det fremgår af EAL § 5, stk. 1, at skadelidte har ret til EET erstatning, hvis en 

personskade har medført varig nedsættelse af skadelidtes evne til at skaffe sig 

indtægt ved arbejde. 

Beregningen af erhvervsevnetabet er som udgangspunkt individuel, og tager hensyn 

dels til skadelidtes muligheder for at skaffe sig indtægter efter tilskadekomsten, dels 
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til den årsløn, skadelidte kunne have forventet at oppebære, hvis skaden ikke var 

indtrådt.32 

Uanset hvor stort tabet af erhvervsevne fastsættes til, vil erstatningen altid blive 

udbetalt som et engangsbeløb. 

Erstatningen fastsættes til et engangsbeløb ved at gange skadelidtes årsløn i året 

forud for skaden med en fastsat EET procent, og derefter gange med en kapitalfaktor 

på 10, jf. EAL § 6, stk. 1.  

Der kan højest udbetales en samlet erstatning for tab af erhvervsevne på kr. 

7.892.000. Beløbsgrænsen reguleres hvert år. 

Den anvendte kapitaliseringsfaktor er uafhængig af skadelidtes alder på tidspunktet 

for skaden, men er skadelidte fyldt 30 eller 55 år på tidspunktet for skadens 

indtræden, skal der ske en aldersreduktion i den endelige EET erstatning i henhold til 

reglerne i § 9.  

Det bemærkes, at den anvendte kapitaliseringsfaktor forud for lovændringen i 2002 

var på 6, og at maksimum grænsen for årslønnen var kr. 620.000. Ændringen indebar 

derved en væsentlig forbedring for skadelidte. Efter ændringen er der ingen øvre 

grænse for den anvendte årsløn. 

Der foretages ikke fradrag for eksempelvis sociale, ydelser der kommer til udbetaling, 

bortset fra eventuel EET erstatning efter reglerne i ASL, jf. afsnit 9.1. 

Ved fastlæggelsen af EET må man foretage et skøn over den lønmæssige udvikling for 

skadelidte med og uden skaden, i resten af den pågældendes erhvervsaktive levetid. 

EET fastsættes på det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at 

vurdere skadelidtes fremtidige erhvervsevnetab.  

Der skal ved bedømmelsen tages hensyn til skadelidtes muligheder for at skaffe sig 

indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende 

efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling 

og genoptræning, jf. EAL § 5, stk. 2.33 

Fastlæggelse af erhvervsevnetabet må derfor afvente revalidering og omskoling.  

Det fremgår af EAL § 10, stk. 1, at skadelidte såvel som skadevolder kan indhente en 

vejledende udtalelse om EET procenten fra Arbejdsskadestyrelsen, og at udtalelsen så 

vidt muligt skal afgives inden 1 år og senest 2 år efter fremsættelsen af anmodningen 

om udtalelse.  
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Endvidere kan Arbejdsskadestyrelsen, når der foreligger særlige omstændigheder, 

afgive en midlertidig udtalelse om erhvervsevnetabet, jf. EAL § 10, stk. 1, 3. pkt.  

Skadelidte kan herefter på baggrund af en sådan midlertidig udtalelse kræve en 

foreløbig erstatning for EET. 

Den midlertidige EET erstatning skal anses for at være en aconto-udbetaling i forhold 

til den varige EET erstatning, og vedrører således ikke erstatning for TAF eller andet 

midlertidigt tab. 

Det er endvidere en forudsætning for ophøret af retten til TAF, at 

Arbejdsskadestyrelsens midlertidige udtalelse ikke er en såkaldt ”nul-afgørelse”, dvs. 

en afgørelse om, at erhvervsevnetabet er mindre end 15%.  

Dette indebærer, at der skal fastsættes et positivt erhvervsevnetab, som kan danne 

grundlag for en erstatningsudbetaling til skadelidte, således at der ikke opstår et 

økonomisk hul mellem erstatningen for TAF og en senere EET erstatning.34 

EAL § 10 medfører ikke en pligt hos parterne til at indhente en midlertidig udtalelse 

hos Arbejdsskadestyrelsen, og de har således mulighed for at løse erstatningssagen – 

herunder fastlæggelsen af erhvervsevnetabet – forligsmæssigt.35 

Forståelsen og fastlæggelsen af det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller 

varigt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne og dermed ophøret af 

retten til erstatning for TAF, har været behandlet adskillige gange i retspraksis. 

Højesteret anførte blandt andet i U2008.1386H, at ”det følger af EAL § 2, stk. 1, § 5, 

stk. 2, § 10, stk. 1 og § 16, stk. 1, at en skadevolder eller dennes forsikringsselskab, 

der er af den opfattelse, at der er skabt grundlag for – eventuelt midlertidigt – at 

skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevnetab, og derfor ikke længere mener 

sig forpligtet til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, enten selv må udøve 

et rimeligt skøn og udbetale erhvervsevnetabserstatning i forhold hertil eller anmode 

ASK om en udtalelse om EET procenten. 

Forpligtelsen til at betale erstatning for TAF vedvarer indtil Arbejdsskadestyrelsens 

udtalelse foreligger, medmindre skadevolder eller forsikringsselskabet forinden på 

forsvarligt grundlag har foretaget et rimeligt skøn over erhvervsevnetabet og udbetalt 

erstatning for erhvervsevnetabet i forhold hertil”.  

Dette betyder, at der i praksis skal betales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil 

skadevolder (ansvarsforsikringsselskabet) foretager en velbegrundet betaling af et 

forskud, eller indtil datoen for ASK vurderingen foreligger.  
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8. Arbejdsskadesikringsloven 
Ifølge lov om arbejdsskadesikring (Arbejdsskadesikringsloven) er en arbejdsgiver 

ansvarlig på objektivt grundlag for ansattes arbejdsskader. Ansatte, der kommer til 

skade på arbejdet, har i tilfælde af en dækningsberettiget skade derfor krav på 

udmåling af erstatning og godtgørelse i overensstemmelse med 

Arbejdsskadesikringslovens (ASL) regler herom. 

ASL er et led i et socialt sikringssystem af bl.a. arbejdstagere. Arbejdsgiveren har i 

medfør af loven pligt til at forsikre sine medarbejdere mod tilskadekomst i forbindelse 

med arbejdet. Denne sikring sker gennem tegning af en lovpligtig forsikring i et 

godkendt forsikringsselskab.36 

Når en skade er omfattet af ASL, er det Arbejdsskadestyrelsen, der oplyser og træffer 

afgørelse arbejdsskadesagen. Arbejdsskadestyrelsens drift er finansieret af de 

forsikringsselskaber, der tegner den lovpligtige forsikring. 

Arbejdsskadestyrelsen skal træffe afgørelse om dækning under loven samt udmåling 

af erstatning og godtgørelse i henhold til lovens bestemmelser. 

En bred kreds af folketingets partier vedtog i 2003 en lov om en ny 

arbejdsskadereform. Loven trådte i kraft den 1. januar 2004, og er senere blevet 

revideret løbende.  

Reguleringen af arbejdsskader – og ASL - skal ses i sammenhæng med den øvrige 

lovgivning der gælder for arbejdsmarkedet og på det sociale område, herunder blandt 

andet Arbejdsmiljøloven, Erstatningsansvarsloven, Sygedagpengeloven, kollektive 

overenskomster, arbejdsløshedsforsikringer mv. 

ASL fastsætter reglerne for erstatning, hvis man kommer til skade eller bliver syg af 

arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår. 

Det primære formål med arbejdsskadesystemet og ASL er at sikre, at tilskadekomne 

og efterladte får en økonomisk kompensation for de helbredsmæssige og sociale 

følger, arbejdsskaden har forvoldt, jf. ASL § 1. 

Der er herved tale om en lov, der taget socialt hensyn til både medarbejderen selv og 

til hans eventuelle efterladte, såfremt arbejdsskaden medfører, at den ansatte ikke i 

samme grad som før skaden er i stand til at udføre sit arbejde, eller i værste fald dør 

som følge af skaden.37 

Den ansatte kan ikke fremsætte sit krav direkte mod arbejdsgiveren. Kravet 

fremsættes derimod over for Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse om, 
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hvorvidt den ansatte har pådraget sig en arbejdsskade, og i givet fald hvilken 

erstatning og godtgørelse den ansatte har krav på. 38  

Erstatningen og godtgørelsen udbetales af det arbejdsskadeforsikringsselskab, hvor 

arbejdsgiveren har tegnet forsikring. Herved overføres den ansattes krav på 

erstatning mv. ved ulykker til arbejdsgivers forsikringsselskab.  

En arbejdsgiver er forpligtet til at tegne arbejdsskadeforsikring på sine medarbejdere. 

Undlader arbejdsgiveren at tegne en arbejdsskadeforsikring på de ansatte, kan denne 

straffes med en bøde.  

Den tilskadekomne medarbejder vil dog altid være sikret erstatning, selvom 

arbejdsgiveren ikke har opfyldt sin sikringspligt, idet Arbejdsskadestyrelsen – såfremt 

der er sket en dækningsberettiget skade – i første omgang vil udbetale erstatningen 

til skadelidte. 

Efterfølgende vil Arbejdsskadestyrelsen opkræve skadeudgiften og eventuel bøde hos 

arbejdsgiveren, og den manglende forsikring får dermed ingen betydning for 

skadelidtes muligheder for kompensation. 

8.1 Skadesbegrebet  

En erstatningsberettiget skade efter loven forudsætter ikke, at arbejdsgiveren har 

handlet ansvarspådragende, men blot at skaden er forårsaget af arbejdet eller de 

forhold, hvorunder dette foregår, jf. ASL § 1.  

Arbejdsgiveren har dermed en form for objektivt ansvar for alle skader, der opstår 

som følge af arbejdet eller de forhold hvorunder dette foregår, og er således ligeledes 

ansvarlig for hændelige skader, og skader, hvor andre er ansvarlige for skaden.39  

For at en skade kan anerkendes efter loven, er det derfor blot et krav, at skaden er 

omfattet af lovens skadebegreber. 

Arbejdsskadebegrebet kan umiddelbart ikke defineres som én enkelt skadesårsag, 

idet skaderne kan opstå pludseligt, over kort tid eller over flere år. 

Tidligere var arbejdsskadebegrebet opdelt på flere skadesårsager, men efter 

ændringen af reformen i 2003, omfatter Arbejdsskadesikringsloven nu kun to 

skadebegreber; ulykker og erhvervssygdomme. 

For at en skade kan anerkendes som en arbejdsskade, er det et krav, at skaden er en 

følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, jf. ASL § 5. 

Dette krav om årsagssammenhæng medfører, at en skade, der rammer forsikrede 

(medarbejderen) i fritiden eller under private ærinder, eller sker på vej til og fra 

arbejdsstedet, umiddelbart ikke vil kunne anerkendes som en arbejdsskade.40 
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Ulykkebegrebet er defineret i Arbejdsskadesikringslovens § 6, stk. 1: 

”Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller 

en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage”. 

Ulykkesbegrebet indebærer, at der skal være tale om personskade, før der kan ydes 

erstatning i henhold til Arbejdsskadesikringslovens regler. 

Der stilles kun få krav til den anmeldte skade, førend betingelsen om personskade er 

opfyldt, hvilket betyder at forbigående smerter, psykiske symptomer mv. ligeledes er 

omfattet. 

Hensigten er dermed som udgangspunkt, at alle skader, hvor der er sammenhæng 

mellem påvirkninger på arbejdet og skaden, herefter kan anerkendes.41 

Dette krav om årsagssammenhæng mellem hændelsen og den anmeldte personskade 

har central betydning for ulykkesbegrebet, da det fastlægger, at der skal være en 

biologisk naturlig og logisk forklaring på, at skaden opstod, eller at den påvirkning, 

som medarbejderen (skadelidte) har været udsat for på sit arbejde, skal være egnet 

til at medføre den anmeldte personskade.  

Det kræves derfor, at personskaden er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, 

der har sammenhæng med arbejdet.42 

Det er Arbejdsskadestyrelsen, der skal bevise, at der er direkte årsagssammenhæng 

mellem sygdommen og den opståede skade. Arbejdsskadestyrelsen har derfor 

ligeledes pligten til at sørge for, at der er indhentet de fornødne oplysninger til, at 

sagen kan behandles og afgøres. 

Det bemærkes, at forudbestående sygdomme som udgangspunkt ikke har betydning 

for anerkendelsen af skaden. En forværring af en forudbestående sygdom anerkendes 

derfor, såfremt den er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker 

pludseligt eller inden 5 dage. 

Spørgsmålet om forudbestående sygdomme får betydning, når der skal fastsættes 

godtgørelse eller erstatning, idet der kan trækkes fra i et påvist varigt mén eller tab af 

erhvervsevne, hvis det er overvejende sandsynligt, at det varige mén eller tab af 

erhvervsevne (EET) helt eller delvist skyldes andet end arbejdsskaden. 
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8.2 Kompensation af skadelidte 

Når en skade er blevet anerkendt som en arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen, er 

skadelidte som udgangspunkt berettiget til følgende ydelser fra 

arbejdsskadeforsikringsselskabet, jf. ASL § 11: 

 Betaling af udgifter til sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler 

 Erstatning for tab af erhvervsevne 

 Godtgørelse for varigt mén 

 Overgangsbeløb ved dødsfald 

 Erstatning for tab af forsørger 

 Godtgørelse til efterladte 

Da ASL udelukkende udbetaler erstatning og godtgørelse for varige skader, og 

opremsningen i ASL § 11 er udtømmende, kan skadelidte ikke få dækket tab efter 

arbejdsskaden i form af svie og smerte og erstatning for TAF mv. 

Som tidligere nævnt giver ASL erstatning og godtgørelse for personskader. Dette 

betyder, at skadelidte ikke kan rejse krav om betaling af erstatning for personlige 

effekter som eksempelvis tøj, der blevet beskadiget eller har mulighed for at få 

dækket omkostningerne til en advokat. 

Såfremt der er en ansvarlig skadevolder efter dansk rets almindelige 

erstatningsregler, vil skadelidte dog have mulighed for at få erstattet eventuelle 

yderligere tab, se nærmere herom nedenfor vedrørende ASL § 77. 

Når erstatningen skal udmåles, er det arbejdsskadens følger, der skal kompenseres. 

Det betyder, at skadelidte ikke kan få erstatning for følger af forudbestående lidelser, 

samt at erstatning og godtgørelse kan nedsættes eller efter omstændighederne 

bortfalde, såfremt skadelidtes aktuelle lægelige eller sociale situation ikke 

udelukkende kan henføres til arbejdsskaden, jf. ASL § 12, stk. 1.43 

Det fremgår endvidere af ASL § 13, at skadelidte er pålagt en pligt til at begrænse 

tabet som følge af skaden. Pligten indebærer, at skadelidte skal efterkomme de krav 

som loven opstiller i § 38 vedrørende lægebehandling, genoptræning, arbejdsprøvning 

mv. Modarbejder skadelidte sin helbredelse ved at tilsidesætte eventuelle krav fra 

Arbejdsskadestyrelsen, kan retten til erstatning efter loven helt eller delvist bortfalde, 

jf. ASL § 13, stk. 1. 

Endelig kan erstatning og godtgørelse nedsættes eller bortfalde, såfremt den ansatte 

forsætligt eller ved retsstridig handling har medvirket til skaden, jf. ASL § 14. 

                                                           
43

 Kielberg, 2004, s. 357 



8.3 Erstatning for tab af erhvervsevne 

Fastsættelsen og vurderingen af skadelidtes eventuelle tab af EET i henhold til ASL 

sker på baggrund af de samme principper og faktorer, der er gældende i medfør af 

EAL. 

Der er dog stadig nogle væsentlige forskelle mellem de to regelsæt, særligt i forhold 

til selve beregningen af EET for arbejdsskader. 

Nedenfor foretages derfor en gennemgang af ASL’s regulering vedrørende 

fastsættelsen og beregningen af erstatning for EET, idet forskellen findes særligt 

relevant for nærværende problemstilling. 

Erstatning for EET har som nævnt tidligere til formål at kompensere den skadelidte for 

det varige indkomsttab, der er en følge af arbejdsskaden. Erstatningen kan tilkendes 

midlertidigt eller endeligt. 

Ved vurderingen af omfanget af EET tages der hensyn til skadelidtes muligheder for at 

skaffe sig indtægt ved et sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges, under 

hensyntagen til skadelidtes evner, uddannelse, alder samt muligheder for 

erhvervsmæssig omskoling og optræning, jf. ASL § 17, stk. 2. 

Det er således ikke tilstrækkeligt blot at fastslå den umiddelbare nedsættelse af 

skadelidtes indkomst, og derefter fastsætte nedsættelsen af erhvervsevne på dette 

grundlag. 

Skadelidte har som nævnt en pligt til at begrænse sit tab, hvilket indebærer, at der 

ved vurderingen ligeledes skal tages hensyn til skadelidtes muligheder for på længere 

sigt at skaffe sig arbejde. 

Modsat erstatning for EET efter EAL, er det altid Arbejdsskadestyrelsen der fastlægger 

graden af EET når skaden er omfattet af ASL, jf. ASL § 16, stk. 1. Afgørelsen skal 

træffes inden 1 år efter arbejdsskadens anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen. 

Arbejdsskadestyrelsen har ved 1-års fristens udløb mulighed for dels at træffe en 

egentlig afgørelse om erstatning for EET efter ASL § 17, stk. 1 samt mulighed for, at 

træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for EET efter ASL § 17, stk. 3, såfremt 

den erhvervsmæssige situation endnu ikke er afklaret.   

Formålet med tidsfristen er at sikre en afgørelse indenfor rimelig tid. Tidligere var 

fristen for en afgørelse 2 år, og nedsættelsen til 1 år indebærer dermed et forøget 

antal af sager, hvor der skal træffes en midlertidig afgørelse om EET, idet de 

erhvervsmæssige forhold ofte ikke vil være endeligt afklarede indenfor udløbet af 1 

års fristen. Dette fremgår tilsvarende af Arbejdsskadestyrelsens egne statistikker, 

hvor målet er at træffe en afgørelse i 90% af sagerne indenfor 1 år efter 

modtagelsen.  



Det fremgår af ASL § 17, stk. 8, at skadelidte har ret til løbende erstatning for EET fra 

det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne. Det anføres i note 89 til 

bestemmelsen, at dette tidspunkt kan ligge før afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen 

om erstatning, hvilket er i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens ”Vejledning 

om erstatning for tab af erhvervsevne af 1. november 2010”. 

Dette indebærer i praksis, at Arbejdsskadestyrelsen i visse sager er nødsaget til at 

træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne med 

tilbagevirkende kraft, hvilket har betydning ved en eventuel beregning af 

differencekrav for skadelidte, jf. afsnit 9.3. 

Når tabet af erhvervsevne er fastsat af Arbejdsskadestyrelsen, beregnes erstatningen 

på grundlag af den årsløn, der som udgangspunkt er skadelidtes årsløn i året forud for 

skaden. Årslønnen kan dog max. udgøre kr. 451.00044, jf. ASL § 24, stk. 3. 

Årslønsbegrænsningen indebærer, at ikke alle skadelidte får fuld kompensation ved 

arbejdsskade. Der er således tale om en form for selvrisiko for de skader, som alene 

rammer skadelidte med en indtjening højere end 451.000 kr.   

Erstatningen beregnes altid som en løbende erstatning, og til brug for denne 

beregning skal der fastsættes en grundløn. Grundlønnen beregnes ved at gange den 

årsløn, der er fastsat efter reglerne i § 24, stk. 1-5, med forholdet mellem 367.000 kr. 

og det maksimale årslønsbeløb, der var gældende, da arbejdsskaden indtraf, jf. ASL § 

24, stk. 6.  

Endvidere gælder der ved beregningen af EET et erstatningsniveau på 83%, jf. ASL § 

17, stk. 6. Erstatningsniveauet er begrundet med, at skadelidte afholder visse udgifter 

i forbindelse med sit arbejde, og at disse bortfalder ved arbejdsophør (eksempelvis 

transportudgifter). 

Erstatningsniveauet indebærer, at skadelidte alene kompenseres for 83% af den 

hidtidige årsløn, samtidig med at den årsløn der anvendes til beregningen som nævnt 

ovenfor er underlagt et maksimum, hvilket samlet set betyder, at skadelidte ikke 

kompenseres for det fulde tab.  

Den årlige løbende erstatning kan herefter beregnes således: 

Grundløn = skadelidtes årsløn x 367.000 kr. : 451.000 kr. 

Erstatning = grundløn x 83% x EET procenten 

Erstatningen beregnes som nævnt altid som en løbende erstatning. Hvorvidt 

erstatning bliver udbetalt til skadelidte som en løbende ydelse eller et engangsbeløb 

(kapitalbeløb) afhænger af størrelsen på det af Arbejdsskadestyrelsen fastsatte 

erhvervsevnetab, jf. ASL § 27, stk. 1-5.  

                                                           
44

 Beløbet reguleres hvert år, og udgør pr. 1. januar 2010 kr. 451.000. 



Er erhvervsevnetabet over 50%, sker udbetalingen normalt som en løbende ydelse. 

Ydelsen udbetales månedligt forud, og beskattes som almindelig personlig indkomst. 

Ved et erhvervsevnetab på mellem 15 og 50 % omregnes den løbende ydelse normalt 

til et kapitalbeløb. Ved omregningen anvendes en kapitaliseringstabel, der tager højde 

for skadelidtes alder, køn og renteforudsætningen.  

Beregningen sker ved at gange den årlige løbende ydelse med en på forhånd fastlagt 

kapitalfaktor, beregnet på baggrund af skadelidtes alder på omsætningstidspunktet45. 

I 2007 skete der en betydelig ændring af kapitaliseringsreglerne i forbindelse med 

omregning af løbende ydelse i medfør af Arbejdsskadesikringsloven, idet den på 

forhånd fastsatte kapitalfaktor blev væsentlig forhøjet.  

Ændringen indebærer, at skadelidte modtager et langt større beløb end tidligere, når 

den løbende ydelse kapitaliseres til et engangsbeløb. Dette har stor betydning for 

skadelidte omfattet af ASL, men påvirker også tilsvarende udmålingen af et eventuelt 

differencekrav, jf. bilag 1. 

Arbejdsskadestyrelsen kan som nævnt fastsætte en midlertidig erstatning for 

erhvervsevnetabet i situationer, hvor den skadelidtes erhvervsmæssige situation ikke 

er afklaret.  

Ydelsen er tidsbegrænset til perioden med revalidering, idet der først tages stilling til 

den endelige erhvervsevnetabserstatning, når revalideringen er afsluttet og tabet med 

sikkerhed kan fastsættes. En midlertidig erstatning for EET kan kun udbetales som en 

løbende ydelse, selvom den midlertidige fastsættelse som regel vil være mindre end 

50 %, jf. ASL § 27, stk. 1. 

En løbende ydelse for tab af erhvervsevne er skattepligtig. Et kapitaliseret 

engangsbeløb for tab af erhvervsevne er derimod skattefrit for modtageren. Dette 

betyder, at skadelidte, når udbetalingen af erstatningen sker ved løbende ydelser, 

mister den skattemæssige værdi, idet de løbende ydelser medregnes som 

skattepligtig indkomst.   
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9. Differencekrav 
En person, der under sit arbejde udsættes for en arbejdsskade, kan som nævnt 

tidligere være omfattet af både ASL og EAL samtidig. 

Såfremt arbejdsgiveren har pådraget sig et culpaansvar for følgerne af den ansattes 

tilskadekomst, kan den skadelidte fremsætte et krav over for arbejdsgiveren om 

erstatning og godtgørelse i henhold til EAL. 

Det fremgår af ASL § 77 (tidligere § 59), at ydelser i henhold til loven ikke kan danne 

grundlag for regreskrav mod en skadevolder, der har pådraget sig erstatningspligt 

overfor den skadelidte, og at kravet mod den erstatningsansvarlige nedsættes i det 

omfang arbejdsskadeforsikringen har betalt eller er pligtig til at betale erstatning efter 

ASL.  

Skadelidtes krav mod den ansvarlige skadevolder skal dermed reduceres med den 

erstatning, der udbetales på grund af arbejdsskaden. Det betyder, at hvis 

erstatningen efter EAL er større end erstatningen efter ASL, skal skadevolderen kun 

betale forskellen mellem de to erstatninger – det såkaldte differencekrav.  

ASL er dermed gjort til det primære erstatningssystem ved arbejdsskader, og det 

følger heraf, at ydelser herfra skal fratrækkes den erstatning, der måtte kunne 

kræves af den ansvarlige efter reglerne i EAL, samt at den skadelidte har pligt til, at 

udnytte mulighederne for at opnå erstatning i henhold til ASL.46  

Skadelidte skal derfor udtømme sine muligheder efter ASL, og er ikke som 

udgangspunkt berettiget til at forfølge kravet overfor skadevolder efter 

Erstatningsansvarsloven, førend der foreligger en endelig afgørelse om anerkendelse 

og erstatning efter ASL.  

Dette fremgår af U1995.843, hvor Højesteret udtalte, at ”reglen indebærer, at når et 

sådant krav kan være omfattet af arbejdssikringsloven, er den sikrede ikke berettiget 

til at forfølge sit eventuelle krav efter erstatningsansvarsloven, før spørgsmålet om 

hans tilsvarende krav efter arbejdssikringsloven er afgjort”.47 

Hvis den erstatning og godtgørelse der kræves af den erstatningsansvarlige, imidlertid 

kun omfatter poster, der ikke dækkes af ASL – eksempelvis godtgørelse for svie og 

smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste – er en afgørelse i 

arbejdsskadesagen uden betydning, og kravet kan frit forfølges.48 

Omfatter kravet derimod tilsvarende eller kun poster, som ASL dækker, er kravet som 

nævnt ovenfor betinget af, at skadelidte forfølger mulighederne for at få erstatning 

efter ASL. 
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9.1 Subrogation ASL § 29 

Som det fremgår ovenfor, kan skadelidte ikke sammenlægge ydelserne i henhold til 

ASL og EAL, og skal derudover i princippet afvente, at arbejdsskadesagen 

færdigbehandles, inden der kan rejses et krav mod den ansvarlige skadevolder i 

henhold til EAL. 

I visse situationer sker det dog, at private skadevoldere (og deres 

ansvarsforsikringsselskab) udbetaler erstatning og godtgørelse opgjort i henhold til 

EAL til skadelidte, der er omfattet af ASL. 

Det følger derfor af ASL § 29, stk. 2, at såfremt der som følge af arbejdsskaden er 

udbetalt erstatning til skadelidte eller dennes efterladte af en ansvarlig skadevolder 

eller dennes forsikringsselskab, har skadevolderen eller forsikringsselskabet krav på at 

få godtgjort det erstatningsbeløb af samme art fra arbejdsskadesikringsselskabet, 

som arbejdsskadesikringsselskabet har pligt til at betale på det tidspunkt, hvor kravet 

fremsættes. 

ASL § 29, stk. 2 omhandler de situationer, hvor skadelidte har modtaget et 

erstatningsbeløb fra skadevolderen eller dennes ansvarsforsikringsselskab, men endnu 

ingen eller kun delvis erstatning efter ASL. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng 

med ASL § 77, hvorefter skadelidtes krav mod erstatningsansvarlig skadevolder 

nedsættes svarende til arbejdsskadeerstatningen.49 

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at formålet med ASL § 29, stk. 2 er, 

at undgå dobbelterstatning til skadelidte i situationer, hvor skadevolder eller dennes 

ansvarsforsikringsselskab udbetaler erstatning, før arbejdsskadesagen er afsluttet, og 

den endelige erstatning opgjort og udbetalt. 

Dette undgås ved, at skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab i medfør af 

bestemmelsen får mulighed for at indtræde i skadelidtes krav mod 

arbejdsskadesikringsselskabet.  

Det er dog en betingelse, at erstatningskravet og erstatningsforpligtelsen vedrører 

samme erstatningsart (EET mod EET osv.), og arbejdsskadeforsikringsselskabet kan 

derfor kun forpligtes til at betale det beløb, det på tidspunktet for kravets 

fremsættelse er pligtig til at betale i henhold til Arbejdsskadesikringsloven.50   

Dette indebærer, at der ikke kan ske subrogation vedrørende posterne svie og smerte 

samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, da disse former for kompensation ikke 

fremgår af Arbejdsskadesikringslovens regler.    
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9.2 Beregning  

Kun såfremt skadelidtes krav i henhold til Erstatningsansvarsloven overstiger kravene 

i henhold til Arbejdsskadesikringsloven, opstår der et såkaldt ”differencekrav”. 

Ved vurderingen af, om der består en difference, skal det nævnte fradrag for 

ydelserne efter ASL i erstatningskravet efter EAL ske i erstatningspost for 

erstatningspost.  

Godtgørelse for mén efter ASL kan således alene fradrages i méngodtgørelsen efter 

EAL, og ikke i en eventuel erstatning for tab af erhvervsevne. Afgørende er derved, 

om ydelsen efter ASL tager sigte på at dække samme behov eller formål som 

erstatningen/godtgørelsen efter EAL.51  

Forud for ændringen af EAL i 2002 havde ansvarsforsikringsselskaberne i praksis 

mulighed for at udbetale et uspecificeret acontobeløb til skadelidte i forbindelse med 

et differencekrav, inden der forelå en endelig afgørelse om erstatning efter ASL, og 

uden der opstod en risiko for, at der blev udbetalt mere, end skadelidte reelt havde 

krav på. Når der efterfølgende forelå en endelig erstatningsopgørelse fra ASL sagen, 

ville de pågældende acontobeløb kunne fordeles ud mellem de enkelte 

erstatningsposter, og det resterende differencekrav kunne herefter beregnes og 

udbetales. 

Men da formuleringen i EAL § 16, stk. 1 i 2002 blev ændret til, at eventuelle 

acontobeløb ikke senere kan kræves tilbagebetalt eller modregnet i andre 

erstatningsposter, skal alle acontoudbetalinger efter ændringen umiddelbart ske 

specificeret. 

Dette indebærer, at ansvarsforsikringsselskaberne i praksis er langt mere 

tilbageholdende i forbindelse med acontoudbetaling af eksempelvis erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste, da denne post ikke kan modregnes i erstatningen i medfør af ASL, 

og beregningen af ”udbetalingsperioden” i øvrigt er betinget af, hvornår der træffes en 

midlertidig eller endelig afgørelse om EET i arbejdsskadesagen eventuelt med 

tilbagevirkende kraft.  

Det er selve retten til ydelser efter ASL der virker erstatningsnedsættende, og da en 

række ydelser efter ASL ydes som løbende ydelser – modsat EAL der anvender 

kapitalbeløb (engangsbeløb) – medfører beregningen af differencekravet en 

omregning af de løbende ydelser til et kapitalbeløb efter ASL’s kapitaliseringsregler.52  

9.3 Opgørelse 

Som nævnt kan skadelidte kræve differencen vedrørende den konkrete 

erstatningspost af den ansvarlige skadevolder, såfremt EAL giver et større beløb end 
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ASL. Er det omvendt ASL der giver et større beløb, skal der ikke ske nogen form for 

modregning eller fradrag.   

Der er ikke hjemmel i ASL, til, at udbetale godtgørelse for svie og smerte samt 

erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ligesom perioden for hvilken der betales 

behandlingsudgifter, er afgrænset til den tid, sagen er under behandling i 

Arbejdsskadestyrelsen. Der opstår derfor altid et differencekrav i forbindelse med 

disse poster. 

9.3.1 Erstatning for tab af erhvervsevne 

Ved erstatning for EET ville der forud for ændringen af ASL i 2007 næsten altid opstå 

et differencekrav for skadelidte, selvom bedømmelsen som udgangspunkt må være 

den samme, idet der som nævnt i afsnit 8.3 ved beregningen anvendes en anden 

årslønsmaksimering samt 83% reglen.  

Hvis erstatningen i henhold til ASL var fastsat til et kapitalbeløb (engangsbeløb), 

kunne de to poster uden videre sammenlignes, og skadelidte kunne kræve 

differencebeløbet af den ansvarlige skadevolder.  

Var beløbet derimod fastsat som en løbende ydelse, skulle disse omregnes til et 

kapitalbeløb i henhold til kapitaliseringsreglerne i ASL.  

Den anvendte kapitalfaktor til kapitaliseringen af de løbende ydelser var før 

ændringen som oftest mindre end eller tilsvarende den anvendte kapitalfaktor på 10 i 

EAL. På grund af årslønsmaksimeringen og 83% reglen opstod der derfor næsten altid 

et differencekrav vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne. 

Dette er dog ikke tilfældet længere. Efter ændringen af de anvendte kapitalfaktorer i 

ASL, således at disse er væsentligt højere end den faste kapitalfaktor i EAL, opstår der 

i langt mindre grad end tidligere et differencekrav vedrørende erstatning for EET, idet 

kapitaliseringen af de løbende ydelser ofte vil overstige den eventuelle erstatning for 

EET, som skadelidte er berettiget til i henhold til EAL. Dette til trods for at der stadig 

består en forskel beregningen af skadelidtes årsløn. 

Differencekrav vedrørende erstatning for EET vil derfor primært opstå i de situationer, 

hvor skadelidte er 50 år eller derover, idet den anvendte kapitalfaktor herfor i ASL er 

9,5, og endvidere er faldende, desto ældre skadelidte er på tidspunktet for 

beregningen.  

Men eftersom der tilsvarende sker en aldersreduktion i erstatningen for tab af 

erhvervsevne i medfør af EAL, er et eventuelt differencekrav ligeledes afhængig af, at 

skadelidtes årsløn overstiger det anvendte maksimum i ASL. 

Løbende erstatninger i henhold til ASL er som nævnt indkomstskattepligtige, mens 

kapitalbeløb (engangsbeløb) i henhold til EAL er skattefrie. På trods af dette, tages der 

ved beregningen af differencekravet ikke hensyn til den skat, som skadelidte har 



betalt og fremover skal betale af ASL erstatningen, da det er bruttoerstatningen i 

henhold til ASL der skal fratrækkes, jf. U.1988.858.H. 

Dette indebærer, at der i princippet bliver fratrukket et større beløb i forbindelse med 

opgørelsen af differencekravet, end skadelidte reelt har modtaget.  

Da Arbejdsskadestyrelsen som nævnt ofte anvender midlertidige afgørelser 

vedrørende EET, der kun kan udbetales som løbende ydelser i henhold til ASL, vil 

dette ”tab” i forbindelse med opgørelsen af differencekravet ramme skadelidte i 

væsentlig højere grad end tidligere. 

9.3.2 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 

Der ydes som nævnt ikke erstatning for TAF i medfør af ASL. Skadelidte har derfor 

altid et differencekrav mod den ansvarlige skadevolder i henhold til 

Erstatningsansvarsloven, såfremt denne har lidt et tab i form af tabt 

arbejdsfortjeneste.  

Da der ikke skal foretages noget fradrag for eventuelle ydelser i henhold til ASL, er 

spørgsmålet herefter i forbindelse med fastlæggelsen af skadelidtes krav – ”i hvilken 

og hvor lang en periode har skadelidte krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste”? 

Forud for ændringen af EAL i 2002 var perioden, hvori skadelidte kunne kræve 

erstatning for TAF ens, uanset om der var tale om skadelidte udelukkende omfattet af 

EAL eller skadelidte omfattet af både EAL og ASL (differencekrav).  

Dette indebar, at skadelidte omfattet af begge regelsæt havde et differencekrav på 

erstatning for TAF i perioden, indtil dennes tilstand kunne anses for værende 

stationær. 

Som nævnt i forbindelse med den nærmere gennemgang af erstatning for TAF, følger 

det efter ændringen af ordlyden i EAL § 2, at krav om tabt arbejdsfortjeneste 

afskæres, når der er truffet en midlertidig eller endelig afgørelse i henhold til ASL § 

32, jf. § 31, stk. 4 (nuværende § 17). 

Af forarbejderne til EAL § 2 fremgår om henvisningen til ASL § 31, stk. 4, følgende53: 

”Foreligger der en midlertidig udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen, ophører retten til erstatning 

for tabt arbejdsfortjeneste. Der kan imidlertid fra dette tidspunkt kræves en foreløbig 

erstatning for erhvervsevnetab på baggrund af den midlertidige udtalelse… 

I de såkaldte differencesager, hvor skaden både er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven og 

Erstatningsansvarsloven, og hvor skadelidte kræver et overskydende beløb efter 

Erstatningsansvarsloven, kan skadelidte i medfør af ASL § 59, 2. pkt, først kræve det 

overskydende beløb betalt, når arbejdsskaden er afsluttet. Det foreslås derfor, at den 

skadelidtes krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste også skal ophøre, når der træffes 

afgørelse om erhvervsevnetabserstatning efter ASL § 31, idet en afgørelse efter denne 
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bestemmelse har betydning for, hvor længe der eventuelt kan kræves tabt arbejdsfortjeneste 

som differencekrav….” 

Arbejdsgruppens bemærkninger til lovforslaget er blandt andet følgende54: 

”Det behov, der er for udbetaling af erstatning i perioden mellem ophør af erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste og udbetaling af endelig erhvervsevnetabserstatning, kan dækkes gennem 

udbetaling af en foreløbig erstatning typisk baseret på en midlertidig udtalelse efter EAL § 10, 

stk. 1, 3. pkt., eller en midlertidig afgørelse efter ASL § 31, stk. 4. Som anført i 

bemærkningerne til § 2, er det en forudsætning for ophør af retten til erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste, at der ved den midlertidige udtalelse fastsættes et positivt 

erhvervsevnetab, som kan danne grundlag for en erstatningsudbetaling til skadelidte” 

Som det fremgår af ovenstående, var hensigten med ændringen af EAL § 2, at undgå 

huller og overlapning i skadelidtes dækning i forbindelse med erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste og erstatning for tab af erhvervsevne. Dette fremgår tilsvarende af 

Folketingets behandling af lovforslaget, hvor det fremhæves i justitsministerens svar 

på Retsudvalgets spørgsmål 19, at der ”er således ingen overlapning mellem de to 

erstatningsposter. Der vil heller ikke opstå huller mellem de to erstatningsposter”.55 

Eftersom forholdet til ASL og de såkaldte differencekrav som følge af henvisningen til 

ASL § 32 ligeledes er omfattet af EAL § 2, må det kunne antages, at hensigten med 

ændringen af bestemmelsen tilsvarende omfatter skadelidte – der er omfattet af både 

EAL og ASL. 

Spørgsmålet er herefter, hvilke praktiske konsekvenser henvisningen i EAL § 2 til ASL 

§ 32, jf. § 31, stk. 4 har for skadelidte i forbindelse med fastlæggelsen af perioden for 

hvilken, skadelidte har krav på erstatning for TAF. 

Efter den gældende ASL skal Arbejdsskadestyrelsen træffe afgørelse om erstatning for 

EET, når der efter sygebehandling, optræning eller revalidering er grundlag for at 

skønne over skadelidtes fremtidige helbredstilstand. Afgørelsen skal så vidt muligt 

træffes inden 1 år efter arbejdsskadens anmeldelse, jf. ASL § 16, stk. 1. 

Tidligere var alle skader omfattet af en 2 års frist, men denne blev i forbindelse med 

revision af ASL i 2004 nedsat til 1 år, uden mulighed for dispensation. Af 

bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at ”nedsættelsen af fristen for 

erstatningsafgørelsen i sagen fra 2 år til 1 år vil indebære et forøget antal sager, hvor 

der vil blive truffet en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når 

tilskadekomnes erhvervsmæssige forhold ikke er afklaret”.56 

Af Arbejdsskadestyrelsens ”Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne af 1. 

november 2010” fremgår, at der ikke kan træffes en afgørelse, før skadelidte har 

forsøgt at begrænse sit tab af erhvervsevne gennem behandling af arbejdsskaden og 
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gennem revalidering, omskoling og lignende. Først når den erhvervsmæssige situation 

er afklaret, kan der træffes en endelig afgørelse. 

Eftersom den erhvervsmæssige situation ofte ikke er afklaret inden 1 år efter 

arbejdsskadens anmeldelse, er der derfor mulighed for at træffe en midlertidig 

afgørelse om erstatning for EET eventuelt med tilbagevirkende kraft, jf. ASL § 17, stk. 

3 og stk. 8.  

I så fald udbetales erstatningen i form af en løbende ydelse, der ikke kan 

kapitaliseres, jf. ASL § 27, stk. 1. Den løbende ydelse er som nævnt tidligere 

skattepligtig for skadelidte. 

I praksis er de økonomiske konsekvenser for skadelidte i arbejdsskadesager ved 

henvisningen i EAL § 2 ret så omfattende, idet skadelidte som udgangspunkt er 

tvunget til at afvente udfaldet af arbejdsskadesagen, og retten til TAF afskæres 

allerede, når der træffes en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne i 

arbejdsskadesagen.  

Herefter modtager skadelidte en midlertidig løbende erstatning for EET i stedet for 

erstatning for TAF, indtil der kan træffes en endelig afgørelse vedrørende erstatningen 

for EET.  

Umiddelbart synes dette ikke være anderledes for skadelidte, der kun er omfattet af 

EAL, idet der tilsvarende er mulighed for at træffe en midlertidig afgørelse om EET i 

disse sager, og dermed standses erstatning for TAF på tidspunktet for afgørelsen 

træffes, og der sker udbetaling af et aconto kapitalbeløb, jf. EAL § 2.  

Men da der består en væsentlig forskel i størrelsen på de løbende ydelser og 

skadelidtes årsløn forud for skaden, og skadelidte i princippet skal afvente udfaldet af 

arbejdsskadesagen, før differencekravet endelig kan gøres op, har henvisningen 

alligevel betydelige økonomiske konsekvenser.   

Dette forstærkes yderligere af den ændrede tidsfrist for Arbejdsskadestyrelsen til at 

træffe afgørelse om tab af erhvervsevne fra 2 år til 1 år, der ifølge bemærkningerne til 

lovforslaget vil medføre et øget antal af midlertidige afgørelser samt det forhold, at 

afgørelserne kan træffes med tilbagevirkende kraft. Der foreligger intet krav om 

afgørelse af erhvervsevnetabet efter 1 år i EAL, hvorfor det må antages, at 

anvendelsen af de midlertidige afgørelser vil være langt mindre end ved 

arbejdsskadesagerne. Endvidere er parterne i en ren EAL sag ikke påkrævet at skulle 

anmode Arbejdsskadestyrelsen om en vurdering af tabet af erhvervsevne, og er 

dermed ikke påvirket af en eventuel ventetid i forbindelse hermed, da parterne kan 

indgå et individuelt forlig herom.  

I praksis betydet dette, at skadelidte, der kun er omfattet af EAL ikke oplever noget 

”indkomsthul”, da de i princippet enten modtager erstatning for TAF, indtil skadelidte 



er i arbejde igen – eller den tabte arbejdsfortjeneste afløses af kapitalbeløb i form af 

en erstatning for EET (enten midlertidig eller endelig).57  

Skadelidte som derimod er omfattet af både ASL og EAL, er umiddelbart tvunget til at 

afvente udfaldet af arbejdsskadesagen, og retten til TAF afskæres når der træffes en 

midlertidig afgørelse. Dette indebærer, at skadelidte ofte skal leve af den midlertidige 

løbende ydelse (der er lavere end TAF) i kombination med en revalideringsydelse.  

Dermed opstår der et hul/fald i indkomsten for skadelidte, der kan være ret 

betydeligt, og kan strække sig over mange år, i situationer hvor der er tale om 

længerevarende omskoling og revalidering som følge af skaden. 

Dette forstærkes endvidere af det forhold, at ansvarsforsikringsselskaberne i praksis 

er tilbageholdende med at udbetale acontoerstatning vedrørende TAF, hvorfor 

skadelidte må afvente en midlertidig afgørelse fra ASK, førend kravet endeligt kan 

gøres op. 

Baggrunden herfor er, at der på grund af usikkerheden omkring fastsættelsen af 

perioden, hvori skadelidte er berettiget til TAF (samt ophøret heraf) er en reel risiko 

for, at der udbetales mere, end hvad skadelidte er berettiget til som følge af reglerne. 

Et sådan overskydende beløb vil derfor ifølge af formuleringen af EAL § 16, stk. 1 gå 

tabt. 

Samtidig kan Arbejdsskadestyrelsen i visse sager træffe en afgørelse om midlertidig 

EET med tilbagevirkende kraft, hvilket indebærer, at perioden hvori skadelidtes har 

ret til erstatning for TAF afkortes yderligere. 

For at illustrere forskellen er der udarbejdet et regneeksempel på en ren EAL sag og 

en sag hvor skadelidte tilsvarende er omfattet af ASL, jf. Bilag 2.    

Hertil bemærkes, at såfremt skadelidtes årsløn overstiger det i ASL fastsatte 

maksimum 451.000, bliver den arbejdsskaderamtes tab endnu større, idet den 

beregnede løbende ydelse vil være lav i forhold til skadelidtes årsindtægt forud for 

skaden. Endvidere er der i eksemplet ikke taget højde for det skattemæssige tab i 

forbindelse med indkomstbeskatningen af de løbende ydelser. 

Endelig vil fastsættelsen af størrelsen på det midlertidige EET tilsvarende kunne 

forværre situationen yderligere, særligt for skadelidte med komplicerede følger af 

skaden, der kræver omfattende revalidering og omskoling, og hvor det kan være 

vanskeligt at fastsætte og vurdere den erhvervsmæssige situation korrekt.  

Dette antages tilsvarende at blive forstærket af kravene til sagsbehandlingstiden hos 

Arbejdsskadestyrelsen, der skal træffe en afgørelse allerede 1 år efter anmeldelsen af 

skaden. I de komplicerede sager, hvor det endelige EET endnu ikke kan fastsættes, 
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opstår en reel risiko for, at det midlertidige EET fastsættes forkert, og i værste 

tilfælde lavere end det burde.  

I praksis betyder dette, at den årlige midlertidige ydelse for den arbejdsskade ramte 

risikerer at blive nedsat yderligere, og selvom det endelige EET efterfølgende 

fastsættes korrekt, og skadelidte kompenseres fuldt ud i henhold til ASL for forskellen 

samt opnår dækning for et eventuelt differencekrav iht. EAL, vil skadelidte stadig i 

revaliderings- og omskolingsperioden være stille betydeligt ringere end skadelidte, der 

kun er omfattet af EAL.  

Som det fremgår af ovenstående er de økonomiske konsekvenser af henvisningen 

ikke uden betydning for skadelidte, og resultatet hvor den rene EAL skadelidte kan 

oppebære 5 års fuld kompensation, mod den ASL skadelidte, der må nøjes med 1 års 

fuld kompensation, stemmer hverken overens med hensigten med ændringen, der 

som nævnt netop var at undgå huller i erstatningen for skadelidte – og er samtidig i 

direkte modstrid med Erstatningsansvarslovens mål i forhold til indkomsttab, der 

netop er at ”lukke revalideringshullet og sikre skadelidte det samme indkomstniveau 

under revalideringen, som før skaden skete”.58 

Ændringen af bestemmelsen i 2002 kan derfor anses for at have medført en 

forringelse af retstilstanden for skadelidte omfattet ASL, og tilstanden er kun blevet 

forværret ved Højesterets seneste fortolkning af tidspunktet for hvornår, retten til 

erstatning for TAF standses, jf. nedenfor. 

9.4 Seneste retspraksis 

Da Højesteret indenfor de seneste par år har behandlet problematikken omkring 

erstatning for TAF og skadelidte omfattet af ASL, herunder fastlæggelsen af 

skæringstidspunktet for erstatning for TAF, findes det nødvendigt kort at gennemgå 

de væsentligste afgørelser samt betydningen heraf.   

U2009.138H - Top Toy Dommen 

I dommen slog Højesteret fast, at retten til TAF i differencekravssager ophører fra det 

tidspunkt, hvor den endelige afgørelse om EET fra Arbejdsskadestyrelsen tillægge 

virkning. I modsætning til rene EAL sager er det således ikke tidspunktet for 

skadevolders udbetaling af erstatning for EET, der afgørende. Det er datoen for 

virkningen af afgørelsen i arbejdsskadesagen, der bringer retten til TAF til ophør. 

Højesteret henviser i dommen direkte til ordlyden af EAL § 2, stk. 1 og forarbejderne 

hertil og anfører, at ”bestemmelsen må forstås således, at der skal være sammenfald 

mellem det tidspunkt, hvor retten til TAF ophører og det tidspunkt, hvor retten til erstatning 

for EET indtræder, således at der ved erstatningsdækningen hverken opstår oplapninger eller 

huller mellem de to erstatningsposter”. 
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Dette indebar, at der i princippet ikke var nogen huller, skadelidte kunne falde i – men 

samtidig heller intet overlap. Spørgsmålet var herefter, om en midlertidig afgørelse 

om EET fra Arbejdsskadestyrelsen tilsvarende kunne bringe retten til TAF til ophør. 

Dette spørgsmål blev besvaret af Højesteret i efteråret 2009.  

U2010.451H - Hansen & Andersen sagen  

Dommen omhandler en mand, der i forbindelse med sit arbejder pådrager sig et 

alvorligt faldtraume, idet han falder 4 meter ned fra et stillads.  

Se bilag 3 for en tidslinje over det efterfølgende skadesforløb. 

Østre Landsret fastslog, at der skulle ydes TAF indtil d. 18.11.2002, da det var 

virkningstidspunktet for ASL afgørelsen om midlertidig EET, der fandt anvendelse. 

Højesteret stadfæstede dommen med en 4/3 afgørelse, og lagde dermed til grund, at 

formuleringen og henvisningen til ASL § 31 i EAL § 2 ”ikke kan føre til et andet 

resultat” end, at det er virkningstidspunktet for tilkendegivelsen af EET, der bringer 

retten til TAF til ophør, uanset om afgørelsen er midlertidig eller endelig.  

Dette indebærer, at såfremt Arbejdsskadestyrelsen træffer en midlertidig EET 

afgørelse med tilbagevirkende kraft, er skadelidte udelukkende berettiget til TAF indtil 

datoen for tilkendelsen af den løbende ydelse, og ikke indtil selve afgørelsen om 

midlertidig EET træffes.  

Skadelidte havner dermed i et økonomisk ”hul” i perioden mellem ophøret af TAF og 

indtil afgørelsen om midlertidig EET træffes, og de løbende ydelser modtages. 

I den konkrete sag modtog skadelidte derfor kun TAF indtil den 18.11.2002 og måtte 

derfor leve af de sociale ydelser i perioderne hvor, denne var sygemeldt, indtil 

Arbejdsskadestyrelsen den 20.07.2004 traf en midlertidig afgørelse med 

tilbagevirkende kraft.  

Havde skadelidte ikke været omfattet af ASL men kun EAL, ville han som minimum 

have modtaget TAF indtil datoen for den midlertidige afgørelse, og muligvis i længere 

tid, alt afhængig af sagens konkrete forhold. 

U2010.436 - Skoventreprenørsagen 

Dommen omhandler en mand, der i forbindelse med sit arbejde falder ned fra en 4 

meter høj stige. Han pådrager sig omfattende skader i form af kraniebrud og brud på 

ryg, ribben og kraveben samt mister hørelsen på venstre øre. 

Se bilag 4 for en tidslinje over det efterfølgende skadesforløb. 

Arbejdsskadestyrelsens endelige 0 afgørelse blev truffet i sommeren 2009, og var ikke 

kendt, da Østre Landsret traf sin afgørelse. Østre Landsret sagde TAF indtil 



10.08.2004, idet virkningstidspunktet i ASL afgørelse om midlertidig EET fandt 

anvendelse. 

ASK afgørelsen var kendt da Højesteret traf afgørelsen. Højesteret stadfæstede 

dommen med en 5/2 afgørelse, og slog dermed fast, at skadelidte kun er berettiget til 

TAF indtil virkningstidspunktet. 

Skadelidte modtog derfor i den konkrete sag kun TAF indtil den 10.08.2004 og måtte 

herefter leve af de sociale ydelser, indtil Arbejdsskadestyrelsen den 16.11.2005 traf 

en midlertidig afgørelse på 35% med tilbagevirkende kraft. I den efterfølgende 

langvarige revalideringsperiode, hvor skadelidte uddannede sig til urmager, måtte 

denne udelukkende leve af de sociale ydelser samt den fastsatte løbende ydelse om 

EET. Da skadelidtes løn efter uddannelsen som urmager ikke anses som min. 15% 

mindre end den tidligere løn inden arbejdsskaden, var denne ikke berettiget til en 

endelige erstatning for tab af erhvervsevne som følge af skaden. 

Havde skadelidte kun været omfattet af EAL ville han som minimum have modtaget 

TAF indtil tidspunktet for den midlertidige afgørelse af EET, og højst sandsynligt i 

væsentlig længere tid på grund af skadens omfattende karakter, idet en afgørelse om 

EET i henhold til forarbejderne til EAL som nævnt skal afvente skadelidtes omskoling 

og revalidering. 

10. Juridisk sammenfatning 
Der er i første del af opgaven blevet foretaget en gennemgang af de relevante 

retsregler i medfør af EAL og ASL, med henblik på at fastlægge gældende ret for 

differencekrav samt hvilken betydning denne har for skadelidtes muligheder for 

kompensation som følge af en personskade.   

I den forbindelse kan følgende fremhæves: 

- Retspraksis har fastlagt, at formuleringen af EAL § 2 medfører, at det er 

virkningstidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, der stopper 

skadelidtes krav på TAF, uanset om denne er midlertidig eller endelig. 

 

- Arbejdsskadestyrelsen træffer i højere grad end tidligere midlertidige afgørelser 

om løbende erstatning for EET inden for 1 år efter, skaden er anmeldt. 

 

- Afgørelserne fra ASK kan træffes med tilbagevirkende kraft, hvilket yderligere 

afkorter perioden, hvori skadelidte er berettiget til TAF. 

 

- En midlertidig EET erstatning kan kun udbetales som en løbende ydelse og er 

på grund af beregningsmetoden væsentlig lavere end skadelidtes indkomst 

forud for skaden. 

 



- Skadelidte omfattet af ASL må derfor ofte ”nøjes” med de sociale ydelser og 

den løbende ydelse fra ASK i revalideringsperioden, indtil det endelige EET kan 

vurderes. Skadelidte omfattet af EAL vil derimod ofte have krav på TAF i hele 

revalideringsperioden eller som minimum, indtil der sker udbetaling af en 

midlertidig erstatning (engangsbeløb) for EET. 

 

- Skadelidte omfattet af ASL skal i princippet afvente en afgørelse i 

arbejdsskadesagen, førend kravet i henhold til EAL kan forfølges.  

 

- Ansvarsforsikringsselskaberne er efter ændringen af EAL § 16 i praksis 

tilbageholdende med at udbetale erstatning for TAF som acontobeløb til 

skadelidte, idet et eventuelt overskydende beløb ikke efterfølgende kan 

modregnes i erstatningen i henhold til ASL.  

 

- Skadelidte modtager derfor ofte udelukkende sociale ydelser, indtil ASK træffer 

en midlertidig afgørelse om EET, og kan derfor risikere at havne i et 

”økonomisk hul”, imens denne venter på afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen.  

 

- Der tages ikke højde for indkomstbeskatningen af de løbende ydelser ved 

opgørelsen af skadelidtes differencekrav. 

På baggrund af ovenstående gennemgang kan det derfor konkluderes, at ændringen 

af EAL og hensigten om at forbedre forholdene for skadelidte til trods for en forhøjelse 

af de daværende erstatningsbeløb har medført en forringelse af skadelidtes 

muligheder for kompensation, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt 

skadelidte er omfattet af både ASL og EAL. 

Spørgsmålet er herefter, hvorvidt de anvendte retsregler vedrørende differencekrav 

indebærer optimale incitamenter og risikoallokering ud fra et retsøkonomisk 

synspunkt, herunder hvilke konsekvenser forringelsen af skadelidtes muligheder for 

kompensation reelt medfører?  

På baggrund heraf vil der i næste del af opgaven med udgangspunkt i den relevante 

økonomiske teori blive foretaget en gennemgang af de relevante retsregler 

vedrørende differencekrav, herunder hvorvidt disse ud fra et økonomisk synspunkt 

kan betragtes som værende efficient.  

 

 

 



11. Økonomisk vurdering af erstatningsretten  
Steven Shavell fastlægger i sin artikel ” The Economic Analysis of Accident Law”, at 

formålet med de erstatningsretlige regler er at maksimere parternes forventede nytte, 

herunder agere præventivt og adfærdsregulerende samt sikre en hensigtsmæssig 

risikoallokering. Endvidere bør udgifterne til forsikring og administration – herunder 

domstole og advokater – minimeres. 

Retfærdighedsaspektet ved fordelingen af ansvar og kompensation bliver i den 

forbindelse ikke inddraget, idet Shavell argumenterer, at denne faktor er blevet et 

mindre væsentligt formål for erstatningsretten i forbindelse med den stigende 

anvendelse af forsikringer.59 

Det kunne virke nærliggende at tillægge retfærdighedsaspektet stor betydning ved 

vurderingen af, om differencekravsreglerne er økonomisk efficiente, særligt set fra 

skadelidtes synspunkt ved arbejdsskader, der som gennemgået ovenfor på baggrund 

af de nugældende retsregler på området bliver betydeligt ringere stillet end 

skadelidte, der udelukkende er omfattet af EAL. 

Men da baggrunden for denne gennemgang ud fra en retsøkonomisk betragtning er, 

at søge at klarlægge, om anvendelsen af differencekravssystemet skaber optimale 

incitamenter og risikoallokering, således at de samlede samfundsmæssige 

omkostninger minimeres – ville anvendelsen af retfærdighedsbetragtningen ikke give 

et retvisende økonomisk billede af de reelle konsekvenser ved anvendelsen af 

systemet. 

Endvidere er selve skadeslidtes mulighed for kompensation beskyttet af den 

lovpligtige arbejdsskadeforsikring, ofte suppleret af en ansvarsforsikring (i forhold til 

differencekravet), og retfærdighedsaspektet i forhold til fordelingen af ansvar og 

kompensation i forbindelse med skaden er derfor ud fra et økonomisk synspunkt af 

mindre betydning. 

Kaldor-Hicks kriteriet vil derfor som nævnt tidligere i forbindelse med gennemgangen 

blive anvendt som efficiensbegreb. 

På baggrund af ovenstående vil der med udgangspunkt i Steven Shavells økonomiske 

begrebsapparat blive foretaget en objektiv gennemgang af de relevante retsregler i 

forhold til differencekrav uden hensyntagen til retfærdighedsaspektet. 

Formålet med denne gennemgang vil være at foretage en økonomisk efficiens 

betragtning af anvendelsen af differencekravssystemet samt at klarlægge, hvilke 

incitamenter retsreglerne skaber for parterne, herunder hvorvidt skadelidte kan 

kompenseres, således at incitamenterne til at udvise agtpågivenhed og begrænse 

tabet bevares.    
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Der vil i gennemgangen først blive redegjort for den relevante økonomiske teori, 

hvorefter den konkrete regulering på området vil blive inddraget. 

11.1 Omkostningsvurderingen 

Formålet med erstatningsretten er ud fra en økonomisk betragtning at maksimere 

parternes forventede nytte samt at minimere de samlede omkostninger. 

Omkostningerne kan inddeles i 3 kategorier:60 

1. Summen af omkostningerne forbundet med ulykker samt omkostningerne ved 

at udvise agtpågivenhed 

2. Risikoomkostningerne 

3. De administrative omkostninger  

De erstatningsretlige regler der minimerer de samlede omkostninger – og dermed 

skaber en optimal kombination af afskrækkelse, risikoallokering og sagsomkostninger 

- anses for at være økonomisk efficiente.  

De erstatningsretlige regler står dog sjældent alene, og det er derfor væsentligt at 

tage højde for andre instrumenter, der søger eksempelvis at mindske antallet af 

skader eller kompensere skadelidte, idet det er kombinationen af de forskellige 

retsregler – som minimerer de samlede omkostninger – der anses for værende 

økonomisk efficiente. 

Udgangspunktet for anvendelsen af de erstatningsretlige regler er, at såfremt 

skadevolder ikke skal betale for omkostninger forbundet med ulykken, er incitamentet 

til at udvise agtpågivenhed for lille, og incitamentet til at foretage farlige handlinger 

for højt. 

Pålægges skadevolder derimod et ansvar, kan dette have en positiv effekt på både 

omkostningerne forbundet med ulykken samt omkostningerne i forbindelse med at 

forsøge at undgå ulykken. Målet er dermed at fastlægge det socialt optimale niveau af 

agtpågivenhed kombineret med det socialt optimale aktivitetsniveau.  

Det optimale niveau af agtpågivenhed kan angives som det tidspunkt, hvor en 

stigning i agtpågivenhed og dermed omkostninger forbundet hermed overstiger de 

sparede omkostninger forbundet med ulykken. 

Det aktivitetsniveau som ved en stigning medfører en velfærdsgevinst, som præcist 

opvejes af stigningen i de forventede omkostninger ved ulykken – og derfor ud fra et 

cost-benefit synspunkt er uden betydning, anses for at være det socialt optimale 

aktivitetsniveau. 

Disse adfærdsbetragtninger er af afgørende betydning for den økonomiske efficiens 

analyse af de erstatningsretlige regler, da det ved vurderingen af, hvem der skal 
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pålægges ansvaret og omkostningerne forbundet med ulykken, er nødvendigt at holde 

for øje, hvilken part der har muligheden for at forhindre ulykken, samtidig med at 

omkostningerne (agtpågivenhed/aktivitetsniveauet) optimeres.  

11.2 Risikoomkostninger 

De erstatningsretlige regler fastlægger, hvem der skal bære omkostningerne 

forbundet med ulykken, men ikke alle har den samme evne til at bære tabet. For at 

optimere de samlede omkostninger er det er dermed væsentligt, at risikoen for 

ulykken pålægges den person, som har de laveste risikoomkostninger – således at en 

optimal risikoallokation opnås.61 

Den enkelte persons evne til at bære risiko afhænger i høj grad af muligheden for at 

tegne forsikringer, jf. afsnit 14. 

Såfremt der ikke er mulighed for at tegne forsikring, afhænger omkostningerne 

forbundet med risikoen af den enkelte persons holdning hertil samt dennes formue i 

relation til de potentielle omkostninger ved ulykken. 

I visse situationer hænger valget af ansvarsgrundlag sammen med risikoallokationen. 

Dette ses eksempelvis, hvor der pålægges et objektivt ansvar for skadevolder og 

samtidig tilknyttes en lovpligtig forsikring hertil.  

Dermed bevares incitamentet for skadevolder til at udvise optimal agtpågivenhed. 

Skadevolder vil derfor hverken være for forsigtig på grund af det objektive ansvar, da 

omkostningerne er dækket af forsikringen, eller udøve moral hazard på grund af 

netop denne dækning af omkostningerne, eftersom præmien på den lovpligtige 

forsikring vil stige betydeligt, såfremt der sker mange skader.  

11.3 Administrative omkostninger 

Den sidste kategori af omkostninger er de administrative omkostninger forbundet med 

selve erstatningssystemet, herunder særligt omkostningerne til domstole og 

advokater ved et øget antal af retssager. 

Dette betyder, at en retsregel, der medfører et øget antal af retssager ikke betragtes 

som værende økonomisk efficient, idet den medfører en stigning i de totale 

samfundsmæssige omkostninger, jf. afsnit 16. 

11.4 Arbejdsskader 

Som nævnt tidligere antages en erstatningsretlig regel for at være økonomisk 

efficient, når sammensætningen heraf medfører, at de totale omkostninger bliver 

minimeret.  

Dette gælder tilsvarende for den erstatningsretlige regel indenfor arbejdsskader – 

Arbejdsskadesikringsloven (ASL). 
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ASL anses som en social sikringslov til beskyttelse af ansatte, men samtidig 

indeholder loven også regler omkring kompensation af skadelidte. 

Fra et økonomisk synspunkt må målet med anvendelsen af ASL dermed være at 

minimere de totale omkostninger forbundet med arbejdsskader, således at de 

samfundsmæssige omkostninger begrænses. 

Minimering af omkostninger i forbindelse med arbejdsskader indebærer ikke 

nødvendigvis en lav kompensation af skadelidte og et mindsket antal af 

arbejdsulykker. 

Det forhold, at de samlede omkostninger søges minimeret bekræfter derimod blot, at 

sammensætningen af den konkrete retsregel – i dette tilfælde ASL – regulerer 

parternes incitamenter på en sådan måde, at de forebyggende handlinger samt 

udbetalingen af kompensation koster samfundet mindst muligt.  

Det er dermed ikke sagt, at ASL’s system i forhold til arbejdsskader antages at være 

økonomisk efficient, men blot at dette ville være betingelserne, hvorefter kriteriet for 

økonomisk efficiens ville være opfyldt. En sådan fuldstændig analyse ligger udenfor 

rammerne af denne opgave. 

For at kunne fastlægge om de samlede omkostninger minimeres og dermed om 

differencekravssystemet er efficient, er det nødvendigt at foretage en vurdering af, 

hvordan de fastlagte retsregler påvirker parternes (herunder skadelidtes) incitamenter 

til at minimere omkostningerne.  

Der vil i den forbindelse blive inddraget konkrete forhold og regler fra både ASL samt 

EAL, idet differencekravssystemet netop fungerer som et sammenspil imellem disse to 

regelsæt.  

Det findes ligeledes nødvendigt, at sammenholde valget af ansvarsgrundlag i de to 

regelsæt, idet ansvarsgrundlaget har en betydning for parternes adfærd, og dermed 

kan påvirke parternes incitamenter til at minimere omkostningerne. 

Dette er endvidere interessant, da ASL ikke anvender et egentlig ansvarsgrundlag, 

men i stedet et bredt defineret skadesbegreb (som i forhold til skadevolder kan 

sidestilles med et objektivt ansvar, idet denne ifalder ansvar for alle skader på 

arbejdet), og EAL omvendt anvender et culpaansvar.  

Skadelidte og skadevolder omfattet af differencekravssystemet kan dermed siges at 

blive påvirket af begge regelsæt, og det findes derfor relevant at klarlægge hvilke 

incitamenter og omkostninger, de forskellige valg af ansvarsgrundlag skaber.  



12. Valg af ansvarsgrundlag 
Steven Shavell har i sin artikel udarbejdet en økonomisk teori omkring valg af 

ansvarsgrundlag. I det følgende vil den del af teorien, der findes relevant for 

differencekravssystemet blive gennemgået. 

Ved valget af ansvarsgrundlag tages der udgangspunkt i, at skadevolder og skadelidte 

har to følgende valgmuligheder i forbindelse med en handling: 

Mængden af aktivitet samt graden af agtpågivenhed. 

I forbindelse med differencekrav (arbejdsskader) vil skadevolder som udgangspunkt 

være arbejdsgiver, og skadelidte vil være arbejdstageren. 

Parternes adfærd bestemmes ud fra teorien om forventet nytte. Dette betyder, at 

deres valg træffes ud fra et behov om at maksimere deres egen nytte – dvs. de 

maksimerer den nytte, de forventer at få, og ikke den nytte de reelt opnår. 

Det antages som udgangspunkt i denne del af teorien, at begge parter er 

risikoneutrale62. 

Endvidere skelnes der mellem unilaterale (ensidige) ulykker og bilaterale (gensidige – 

flere parter) ulykker.  

Ved ensidige ulykker er det kun skadevolder, der kan påvirke risikoen for at en ulykke 

indtræffer. Ved gensidige ulykker kan både skadevolder og skadelidte påvirke 

risikoen.  

Da både skadevolder (arbejdsgiver) og skadelidte (arbejdstager) i forbindelse med 

arbejdsskader og dermed differencekrav begge som udgangspunkt har mulighed for 

at påvirke sandsynligheden for en skade, er det udelukkende teorien for gensidige 

ulykker, der gennemgås. 

Gensidige ulykker – med et variabelt aktivitets- og agtpågivenhedsniveau 

Ved gensidige ulykker er det som nævnt både skadevolder og skadelidte, der kan 

påvirke graden af agtpågivenhed og aktivitetsniveauet, og dermed risikoen for at 

ulykken indtræffer. Dette betyder, at skadevolders adfærd afhænger af skadelidtes 

adfærd og omvendt. 

Det samfundsmæssige optimale niveau findes derfor ved at maksimere parternes 

samlede forventede nytte og herefter fratrække de totale ulykkeomkostninger, dvs. 

omkostningerne ved ulykken samt omkostningerne ved at udøve agtpågivenhed for 

både skadevolder og skadelidte63. 
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Nedenfor foretages en gennemgang af, hvilken grad af agtpågivenhed og 

aktivitetsniveau skadevolder og skadelidte vil vælge under de forskellige former for 

ansvarsgrundlag, samt om disse kan antages at skabe et samfundsmæssigt optimalt 

niveau. 

Da begrebet egen skyld anvendes både i ASL § 14 og i medfør af de erstatningsretlige 

betingelser i forbindelse med EAL, er det udelukkende de to former for 

ansvarsgrundlag indeholdende denne del, der er behandlet, da de øvrige senarier ikke 

findes relevante for overvejelserne omkring differencekravssystemet. 

12.1 Objektivt ansvar med egen skyld 

Under objektivt ansvar med egen skyld, vil skadevolder og skadelidte i forbindelse 

med deres aktiviteter udøve optimal agtpågivenhed, såfremt Retten fastsætter 

culpanormen for skadelidte til det optimale niveau af agtpågivenhed. 

Fordi skadelidte udøver optimal agtpågivenhed, er det skadevolder, der betaler 

omkostningerne i forbindelse med ulykken og skadelidte kompenseres for sit tab. 

Skadelidte vil derfor blive ved med at øge sin aktivitet, indtil omkostningerne ved at 

udøve agtpågivenhed er større eller lig med stigningen i den forventede nytte. 

Skadevolder vil derimod udøve et optimalt niveau af agtpågivenhed, da de forventede 

omkostninger ved ulykken vil blive medtaget i dennes betragtninger. 

Dette vil medføre et forøget aktivitetsniveau hos skadelidte. Det samfundsmæssige 

optimale niveau ved objektivt ansvar med egen skyld vil derfor udelukkende kunne 

nås under den forudsætning, at skadelidte kun øger sin aktivitet, indtil stigningen i 

den forventede nytte er større eller lig med stigningen i de totale omkostninger 

forbundet med agtpågivenhed og ulykken. 

12.2 Culpa ansvar med egen skyld 

Under culpaansvaret vil både skadevolder og skadelidte have incitament til at udøve 

et optimalt niveau af agtpågivenhed, når de udfører deres aktiviteter, såfremt Retten 

fastsætter culpastandarden til det optimale niveau af agtpågivenhed.  

Skadevolder bliver dermed kun holdt ansvarlig for skaden, såfremt han handler 

culpøst og udviser en agtpågivenhed, der er mindre end den fastsatte culpanorm. 

Dette indebærer, at skadevolder vil fortsætte med at forøge sit aktivitetsniveau, så 

længe stigningen i den forventede nytte er større end stigningen i omkostningerne 

ved agtpågivenhed.  

Skadelidte vil afhængig af skadevolders adfærd vælge at udøve et optimalt 

aktivitetsniveau, idet denne selv skal bære omkostningerne forbundet med ulykken, 

såfremt skadevolder undlader at handle culpøst. 



Skadelidte vil dermed udelukkende forøge sit aktivitetsniveau, så længe stigningen i 

den forventede nytte er større eller lig med de totale omkostninger forbundet med 

ulykken.  

Samlet set medfører dette, at skadelidtes adfærd under culpa ansvar med egen skyld 

er samfundsmæssigt optimalt, men at skadevolder derimod vil udøve forøget aktivitet 

udover det samfundsmæssigt optimale niveau. 

Denne antagelse er dog betinget af, at Retten er i stand til at fastlægge parternes 

handlinger og sætte culpastandarden til det korrekte optimale niveau af 

agtpågivenhed.  

12.2.1 Rettens vurdering af culpastandarden 

Rettens vurdering og fastsættelse af culpastandarden afhænger som nævnt tidligere i 

den juridiske gennemgang af mange forskellige faktorer og forhold.  

Usikkerheden eller risikoen for, at en af parterne vil blive holdt ”ansvarlig” ved en fejl 

medfører en risiko for, at de involverede parter vil have incitament til at forøge deres 

agtpågivenhed, således at der opstår et socialt overskud af mængden af 

agtpågivenhed i forhold til det optimale niveau – alle bliver for forsigtige.64 

Omvendt vil parterne udøve tilpas agtpågivenhed under culpa ansvaret, såfremt der 

ingen usikkerhed er omkring Rettens fastsættelse heraf.  

Graden af parternes agtpågivenhed påvirkes derfor ikke udelukkende af Rettens 

fastsættelse af culpastandarden til det optimale niveau af agtpågivenhed, men 

tilsvarende af parternes mulighed for at kontrollere deres handlinger samt 

sandsynligheden for fejl i forbindelse med Rettens vurdering af parternes handlinger. 

På baggrund af ovenstående gennemgang kan det antages, at der ved gensidige 

ulykker, hvor både graden af agtpågivenhed og aktivitetsniveauet kan påvirkes, ikke 

som udgangspunkt kan findes et ansvarsgrundlag, der svarer til det samfundsmæssigt 

optimale niveau. 

Årsagen hertil er, at for at nå det samfundsmæssige optimale niveau skal både 

skadevolder og skadelidte bære deres egen totale omkostninger ved ulykken, hvilket 

ikke er muligt under en ansvarsregel65. 

Valget af ansvarsgrundlag vil derfor blandt andet afhænge af de konkrete 

omstændigheder, herunder Rettens mulighed for at fastsætte culpastandarden til det 

optimale niveau af agtpågivenhed, typen af aktiviteter der udføres, samt hvilken parts 

adfærd det er vigtigst at kunne kontrollere. 
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Hertil bemærkes, at anvendelsen af et objektivt ansvar medfører en højere grad af 

social velfærd end culpaansvaret, såfremt det er vigtigere at kunne kontrollere 

skadevolders adfærd frem for skadelidtes. 

12.3 Valg af ansvarsgrundlag og differencekrav 

Det er ovenfor blevet gennemgået, hvordan man ved valget af ansvarsgrundlaget kan 

give skadevolder og skadelidte incitamenter til at minimere de totale omkostninger 

forbundet med ulykken, samtidig med at den forventede nytte maksimeres. 

Nedenfor vil dele af den økonomiske teori blive anvendt i forhold til de 

erstatningsretlige regler indenfor arbejdsskader, herunder differencekrav. 

I arbejdsskadesager vil skadevolder som tidligere nævnt være arbejdsgiver og 

skadelidte arbejdstager.  

Årsagen til dette er, at det som hovedregel vil være arbejdsgiver, der fastlægger 

forholdene på arbejdspladsen og dermed tilsvarende er forpligtet til at overholde de 

mindstekrav og varetage de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastlagt ved lov. 

Derudover bestemmer arbejdsgiveren, hvornår og hvordan arbejdet skal udføres. 

Arbejdstageren er derimod underlagt arbejdsgiverens instrukser for, hvordan arbejdet 

skal udføres, men denne har dog til en vis grad mulighed for at påvirke kvaliteten af 

det arbejde, der udføres samt hvilken hastighed, det udføres i. 

Både arbejdsgiver og arbejdstager har derfor mulighed for at påvirke risikoen for, at 

der sker en arbejdsskade. 

Arbejdsgiveren udviser agtpågivenhed igennem tilrettelæggelsen af arbejdet samt ved 

at sikre, at forskellige sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer iværksættes og 

overholdes af arbejdstageren. Graden af agtpågivenhed, der udøves, vil blandt andet 

afhænge af, hvilke krav der opstilles af lovgiver (eksempelvis arbejdsmiljøloven), 

omkostningerne forbundet med agtpågivenheden samt valget af ansvarsgrundlag. 

Arbejdstageren kan vælge at udvise agtpågivenhed ved at følge de instrukser og 

retningslinjer, som arbejdsgiveren udstikker. Graden heraf vil blandt andet afhænge 

af valget af ansvarsgrundlag der anvendes, da dette kan skabe incitamentet for 

arbejdstageren til at udøve optimal agtpågivenhed. 

12.3.1 Arbejdsskadesikringsloven 

ASL indeholder som nævnt ikke et egentligt ansvarsgrundlag, men anvender i stedet 

et skadebegreb, der dog er defineret så bredt, at arbejdsgiveren som udgangspunkt 

ifalder ansvar for alle ulykker, der sker i arbejdstiden.  

Ved at pålægge arbejdsgiveren denne form for objektive ansvar for arbejdstagerens 

adfærd, forstærkes dennes incitament til at forsøge at påvirke arbejdstagerens 

handlinger, således at arbejdstageren motiveres til at udøve en optimal mængde af 



agtpågivenhed i forbindelse med arbejdet.66Årsagen hertil er, at en optimal udøvelse 

af agtpågivenhed fra arbejdstageren vil medføre en reducering i de forventede totale 

ulykkeomkostninger for arbejdsgiveren. 

Hvorvidt denne løsning er samfundsmæssigt optimal, afhænger derfor blandt andet af 

arbejdsgiverens mulighed for at observere og kontrollere arbejdstageren. 

Da man indenfor arbejdsskader og reguleringen heraf blandt andet søger at 

kontrollere arbejdsgiverens adfærd – idet denne igennem de ansættelsesretlige 

forhold har muligheden for at påvirke arbejdstagerens handlinger – kan det antages, 

at anvendelsen af skadesbegrebet som en form for objektivt ansvar i ASL er socialt 

optimalt at foretrække frem for anvendelsen af culpaansvar, da det er mere relevant 

for lovgiver at kunne kontrollere skadevolders adfærd end skadelidtes adfærd. 

Det objektive ansvar skaber incitamenterne hos arbejdsgiver og arbejdstager til at 

udøve et optimalt niveau af agtpågivenhed, og det er derfor kun den tidligere nævnte 

risiko for, at arbejdstageren forøger sit aktivitetsniveau, der har en negativ påvirkning 

af de totale omkostninger ved ulykken. Hvorvidt valget kan antages at være optimalt 

eller ej, afhænger dermed tilsvarende af hvilken form for aktivitet skadelidte udøver. 

På baggrund af ovenstående gennemgang kan det derfor antages, at der som 

udgangspunkt ikke kan findes et ansvarsgrundlag i forbindelse med arbejdsskader, 

der svarer til det samfundsmæssigt optimale niveau, men at anvendelsen af en form 

for objektivt ansvar umiddelbart er at foretrække frem for culpaansvaret. 

Det optimale valg af ansvarsgrundlag vil derfor som nævnt afhænge af de konkrete 

omstændigheder, herunder Rettens fastsættelse af culpastandarden, typen af 

aktiviteter der udføres, samt hvilken parts adfærd det er vigtigst at kunne kontrollere. 

12.3.2 Erstatningsansvarsloven 

Men reguleringen af arbejdsskader omfatter som nævnt ikke kun reglerne i ASL. 

Skadelidte (arbejdstageren) er, såfremt arbejdsgiveren har handlet 

ansvarspådragende, tilsvarende omfattet af reglerne i EAL.  

EAL regulerer de erstatningsretlige forhold omkring personskade og kompensation 

heraf. Ansvarsgrundlaget, der anvendes, er culpa med egen skyld, som gennemgået 

tidligere i opgaven.   

Da loven omfatter mange forskellige former for skader – udover arbejdsskader, hvor 

der ikke er nogen form for tilknytning eller mulighed for kontrol mellem parterne, ville 

anvendelsen af en form for objektivt ansvar ud fra et økonomisk synspunkt ikke 

kunne begrundes, idet alle personer ville blive holdt ansvarlige for alle deres 

handlinger – uanset niveauet af agtpågivenhed de har udvist – hvilket ville kunne 

medføre to senarier: Enten ville der opstå en generel overforsigtighed i samfundet for 
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at forvolde skader (høj agtpågivenhed og meget lav aktivitet), eller også ville der 

opstå en form for ligegyldighed i forhold til at forvolde skader, da man ifalder et 

ansvar under alle omstændigheder (ingen agtpågivenhed og høj aktivitet). Begge 

tilfælde ville medføre en forringet nytte i samfundet og forhøjede totale 

ulykkeomkostninger, hvilket ikke samfundsmæssigt optimalt.  

Et valg af culpaansvar i forbindelse med EAL synes derfor umiddelbart at være at 

foretrække, da både skadevolder og skadelidte vil opnå incitamenter til at udøve en 

optimal mængde af agtpågivenhed, såfremt Retten fastlægger culpastandarden for at 

ifalde ansvar herefter. 

Samlet set kan det anføres, at de anvendte valg af ansvarsgrundlag ved 

differencekrav som udgangspunkt ikke kan anses for værende økonomisk efficiente, 

da dette forudsætter en opfyldelse af diverse kriterier, herunder arbejdsgiverens evne 

til at observere og kontrollere, samt Rettens evne til at fastsætte culpastandarden 

korrekt. 

Hertil bemærkes, at eftersom ASL er suppleret af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring 

og skadevolder i forhold til ansvaret efter EAL i visse tilfælde har tegnet en 

ansvarsforsikring, vil valget af ansvarsgrundlag blive behandlet yderligere under 

afsnittet om betydningen af forsikring.   

13. Årsagssammenhæng 
Det juridiske krav om årsagssammenhæng i forbindelse med en skade fremgår af ASL 

§ 5 samt anvendes i de erstatningsretlige regler for at opnå kompensation i 

forbindelse med en personskade.  

Kravet herom har derfor tilsvarende betydning for differencekravssystemet, idet 

denne betingelse kræves opfyldt, førend skadelidte har et berettiget differencekrav 

mod den ansvarlige skadevolder. 

I det følgende vil der med udgangspunkt i Shavells teori herom, blive foretaget en 

gennemgang af, hvilken betydning kravet om årsagssammenhæng har for parternes 

incitamenter til at mindske de totale omkostninger, og dermed om kravet er 

samfundsmæssigt optimalt. 

Den økonomiske definition på årsagssammenhæng er som følger: 

Skadevolders handlinger har medført skaden, såfremt det kan antages, at den 

pågældende skade ikke var indtruffet, havde skadevolder blot undladt at udføre den 

givne handling. 

Dette stemmer overens med den juridiske definition, hvorefter der foreligger 

årsagssammenhæng mellem en handling og den indtrufne skade, såfremt skaden ikke 

ville være indtruffet, hvis handlingen ikke havde foreligget.   



Spørgsmålet er herefter, hvordan anvendelsen af denne betingelse påvirker 

incitamenterne under objektivt ansvar og culpa ansvar. Under anvendelsen af 

objektivt ansvar vil parterne som tidligere nævnt umiddelbart have incitament til at 

udøve den optimale mængde af agtpågivenhed og aktivitet, dog med en risiko for 

forøget aktivitet hos skadelidte. 

For at bevare parternes incitamenter til at udvise optimal agtpågivenhed og deltage i 

aktiviteter, er det væsentligt, at skadevolder slipper for at ifalde ansvar for skader, 

som denne ikke er årsag til. Årsagen til dette er, at der ville opstå en reel risiko for, at 

skadevolder ville blive afskrækket fra at foretage konkrete handlinger alene for at 

undgå ulykker, og dennes aktivitetsniveau og forventede nytte ville derfor være 

faldende og ikke samfundsmæssigt optimalt. 

Anvendelsen af årsagssammenhæng under objektivt ansvar forøger dermed parternes 

incitamenter til at reducere risikoen for skader og tilpasse aktivitetsniveauet. Dette 

sker ved at pålægge et ansvar, der udelukkende er lig med stigningen i de sociale 

omkostninger som følger af skadevolders handlinger.67 

Som gennemgået tidligere vil parterne under anvendelsen af culpa ansvar 

udelukkende have incitament til at udøve den optimale mængde af agtpågivenhed, 

såfremt Retten er i stand til at fastsætte culpastandarden til det optimale niveau. 

Men da kravet om årsagssammenhæng kan antages at være indregnet i 

culpastandarden, vil de basale incitamenter til at udvise optimal agtpågivenhed være 

bevaret, uanset om der eksisterer et særskilt krav eller ej.  

Ulempen er dog, at såfremt der sker fejl i forbindelse med bedømmelsen af culpa, 

opstår der en form for objektivt ansvar, hvorved risikoen for, at skadevolder bliver 

holdt ansvarlig for skader denne ikke er årsag til, forøges. Culpaansvaret vil i denne 

situation kunne skabe de samme problemer med overforsigtighed hos skadevolder 

som under det objektive ansvar. Skadevolders aktivitetsniveau og forventede nytte vil 

derfor falde, med risiko for at blive mindre end det samfundsmæssige optimale 

niveau. 

Denne risiko mindskes derimod ved anvendelsen af betingelsen om 

årsagssammenhæng inden for culpaansvaret, og parternes incitamenter til at udøve 

optimal agtpågivenhed og aktivitet bevares. 

En anden fordel ved anvendelsen af kravet om årsagssammenhæng er, at de 

administrative omkostninger forbundet hermed mindskes. Årsagen hertil er, at kravet 

mindsker antallet af retssager, da de på forhånd kan afvises på grund af, at kravet om 

sammenhæng mellem handling og skade ikke er opfyldt. Omvendt vil der opstå 
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retssager, der netop søger at klarlægge spørgsmålet omkring hvorvidt betingelsen er 

opfyldt, og den administrative besparelse kan dermed diskuteres.68 

Samlet set bidrager kravet om årsagssammenhæng indenfor erstatningsretten til, at 

skadevolder ikke afskrækkes fra at udføre handlinger, og dermed med overvejende 

sandsynlighed nedsætte sit aktivitetsniveau, således at dette bliver mindre end det 

samfundsmæssigt optimale. 

Skadevolder vil derimod forøge sit aktivitetsniveau, så længe stigningen i den 

forventede nytte er større end de totale ulykkesomkostninger, og da udøvelsen af 

agtpågivenhed umiddelbart ikke bliver påvirket, vil anvendelsen af kravet kun bidrage 

til, at det samfundsmæssige optimale niveau nærmes. 

Set i forhold til differencekrav medfører anvendelsen af kravet om 

årsagssammenhæng i de erstatningsretlige betingelser, at usikkerhederne omkring 

culpaansvaret mindskes, hvilket har en positiv effekt i forhold til valget af 

ansvarsgrundlag og ønsket om at minimere de totale samfundsmæssige 

omkostninger. 

Kravet om årsagssammenhæng har derfor stor betydning for de erstatningsretlige 

regler, både når der er tale om ASL og EAL, idet betingelsen mindsker risikoen for, at 

skadevolder ifalder ansvar for skader (og følger af skaden), som denne ikke er 

ansvarlig for. Kravet har endvidere stor betydning for fastsættelsen af kompensation 

til skadelidte som følge af skaden, idet skadevolder ikke holdes ansvarlig for 

eventuelle forudbestående lidelser. 

14. Betydningen af forsikring 
Det er ovenfor blevet gennemgået, hvilken betydning valget af ansvarsgrundlag og 

anvendelsen af betingelsen om årsagssammenhæng har for parternes incitamenter til 

at minimere de totale omkostninger, og dermed bidrage til et samfundsmæssigt 

optimalt niveau. 

Men for at optimere de samlede omkostninger, er det er samtidig væsentligt, at 

risikoen for ulykken pålægges den person, som har de laveste risikoomkostninger – 

således at der ligeledes opnås en optimal risikoallokation – dvs. en optimal fordeling 

af risikoen mellem parterne. 

Det er tidligere blevet antaget, at parterne var risikoneutrale. Men det antages nu, at 

parterne er risikoaverse.  

En person er risikoavers, såfremt den marginale nytte fra penge falder i takt med, at 

hans formue stiger. En risikoavers person kan derfor ikke lide den usikkerhed, der 
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opstår i forbindelse med et tab samt usikkerheden om tabets størrelse. Dette betyder, 

at man er villig til at betale for at undgå denne risiko.  

Hvorvidt en person er risikoneutral eller risikoavers, afhænger af den enkelte persons 

aktiver samt størrelsen af det potentielle tab i relation hertil69. Set i forhold til 

arbejdsskader, vil omkostningerne forbundet hermed ofte være så omfattende for de 

involverede parter, at man med rette kan antage, at parterne i disse sager er alt 

andet end risikoneutrale. Dette under hensyntagen til risikoen for mistet 

arbejdskraft/kompetence hos arbejdsgiver, størrelsen på den endelige kompensation, 

tabet af indtægt hos arbejdstager osv.  

Det er her evident, at arbejdsgiveren ofte vil være langt mindre risikoavers end 

arbejdstageren set i forhold til formuestørrelse mv., men dette vil igen afhænge af de 

konkrete omstændigheder og dermed virksomhedens størrelse, sammensætning og 

økonomiske stabilitet. 

Den enkelte persons evne og villighed til at bære risiko (og omkostningerne forbundet 

hermed) vil derfor i høj grad afhænge af muligheden for at tegne forsikringer. 

Såfremt der ikke er mulighed for at tegne forsikring, afhænger omkostningerne 

forbundet med risikoen af den enkelte persons holdning hertil samt dennes formue i 

relation til de potentielle omkostninger ved ulykken. 

En risikoavers person vil omvendt som nævnt ovenfor betale for at undgå risiko, og 

dermed tilsvarende betale for en forsikring mod risiko, alt afhængig af prisen for 

denne. Hvor meget man er villig til at betale for en forsikring, afspejles af ens 

holdning til risiko. 

Med udgangspunkt i Shavell’s teori herom samt antagelsen om, at parterne er 

risikoaverse, vil der nedenfor blive foretaget en nærmere gennemgang af betydningen 

af forsikring i forhold til valget mellem ansvarsgrundlag, samt hvorledes muligheden 

for at tegne forsikring påvirker parternes incitamenter, og derigennem påvirker de 

totale samfundsmæssige omkostninger.  

Det samfundsmæssige socialt optimale niveau kan her findes som en funktion af 

parternes individuelle forventede nytte.70 

Det betyder, at fastlæggelsen af det optimale niveau ikke kun afhænger af parternes 

fordele ved deres aktiviteter samt af de negative omkostninger ved udøvelsen af 

agtpågivenhed og det reelle tab ved ulykken, men tilsvarende af, hvorvidt det er 

risikoaverse parter, der bærer risikoen. 

Det optimale resultat vil her være, at risikoaverse parter enten får spredt deres risiko 

gennem forsikring, eller at den flyttes over på en risikoneutral part – og det 
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uafhængig af, om det er skadelidte eller skadevolder, blot denne part er 

risikoneutral71. 

14.1 Det objektive ansvar 

Den juridiske regulering af arbejdsskader sker som nævnt tidligere i henhold til ASL. 

Denne er suppleret af en lovpligtig forsikring for arbejdsgiver, også kaldet en 

arbejdsskadeforsikring. 

Eftersom ASL anvender en form for objektivt ansvar, er det skadevolder, der bærer 

ansvaret for skaden, og på grund af den lovpligtige forsikring – 

arbejdsskadeforsikringsselskabet, der bærer omkostningerne forbundet hermed. 

Skadelidte vil derfor ikke umiddelbart have incitament til at tegne en frivillig forsikring 

– som eksempelvis en ulykkeforsikring - idet denne umiddelbart ikke bærer nogen 

form for risiko forbundet med skaden. Baggrunden herfor er, at alle omkostninger 

afholdes af arbejdsskadeforsikringsselskabet, og grundet systemets sammensætning 

er arbejdstageren også beskyttet, selvom arbejdsgiveren har undladt at tegne den 

lovpligtige forsikring.  

Hvorvidt denne kombination af ansvar og forsikring kan anses for værende 

samfundsmæssig økonomisk optimal afhænger af, hvorvidt 

arbejdsskadesikringsselskabet er i stand til at observere skadevolders handlinger – 

mængden af agtpågivenhed – eller ej.  

Årsagen hertil er, at fastsættelsen af præmien på forsikringen og dermed 

arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med den lovpligtige forsikring, er afhængig af 

arbejdsskadesikringsselskabets mulighed for observation og dermed regulering af 

skadevolders handlinger72. 

Det er muligt at observere 

Da arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, vil denne som hovedregel blive tegnet af 

arbejdsgiveren, således at kravene i henhold til ASL overholdes. 

Men da arbejdsskadesikringsselskabet antages, at være i stand til at observere 

arbejdsgiverens handlinger, vil præmien herefter blive sænket i takt med, at 

arbejdsgiver udviser agtpågivenhed og reducerer risikoen for skader73.  

Dette motiverer arbejdsgiveren til at udøve den optimale mængde af agtpågivenhed, 

idet der sker en belønning herfor i form af den lavere præmie, og 

arbejdsskadeforsikringsselskabet opnår derved en mulighed for at regulere og 

kontrollere skadevolders handlinger.  
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Anvendelsen af objektivt ansvar kombineret med en lovpligtig forsikring kan dermed 

antages at være socialt optimalt, når der er mulighed for observation, idet 

risikoaverse skadevoldere bliver fuldt beskyttet mod risikoen for skader af 

arbejdsskadeforsikringsselskabet, og samtidig kompenseres med lave præmier, 

såfremt de udøver optimal agtpågivenhed.  

Samtidig bliver skadelidte som udgangspunkt fuldt kompenseret som følge af det 

objektive ansvar, og er på grund af den lovpligtige forsikring beskyttet mod et 

eventuelt ”judgement-proff problem” hos arbejdstageren. 

Det er ikke muligt at observere 

Når det ikke er muligt for forsikringsselskabet at observere skadevolders handlinger, 

vil fastsættelsen af præmien for den lovpligtige forsikring ikke umiddelbart afhænge af 

dennes niveau af agtpågivenhed.   

Fordi forsikringsselskabet ikke har mulighed for at observere arbejdsgiverens 

handlinger, vil denne ikke have samme incitament til at udvise en optimal mængde af 

agtpågivenhed som ovenfor, da dette ikke umiddelbart vil have en positiv effekt på 

præmiefastsættelse, og dermed ikke kunne motivere og kontrollere arbejdstageren på 

samme måde. 

Det er dermed nødvendigt for forsikringsselskabet, at der anvendes nogle andre 

værktøjer til at søge at kontrollere og påvirke skadevolders handlinger. 

Eftersom der er tale om en lovpligtig forsikring, vil regulering af præmien stadig 

kunne anvendes som en form for ”reguleringsværktøj”, men da der også eksisterer en 

konkurrence mellem forsikringsselskaberne vedrørende salget af 

arbejdsskadeforsikringer, vil reguleringen af præmiestørrelsen fra 

forsikringsselskabets side stadig være begrænset – samtidig med, at det kan være 

svært at ”straffe” noget, der ikke reelt kan observeres. 

Normalt ville en selvrisiko (en på forhånd fastsat egenbetaling) vedrørende den 

enkelte skade kunne motivere skadevolder til at mindske antallet af skader, men i 

forhold til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, anvendes der ikke nogen former for 

selvrisiko. 

Hvorvidt anvendelsen af denne regel ud fra et økonomisk synspunkt kan anses for 

værende socialt optimal, vil derfor afhænge af forsikringsselskabets muligheder for at 

anvende andre ”værktøjer” end ren observation til at motivere og kontrollere 

skadevolder.  

I den virkelige verden vil forsikringsselskabernes muligheder nok bestå af en 

kombination af de to senarier, da de på den ene side ikke fuldstændigt kan observere 

skadevolders handlinger, men dog har mulighed for at registrere antallet af skader, 

udgiften hertil samt den eventuelle skadesårsag. Samtidig er forsikringsselskaberne 



også suppleret af lovmæssige tiltag, der via blandt andet trussel om kontante bøder 

bidrager til at sikre, at skadevolder motiveres til at udøve en højere grad af 

agtpågivenhed. Her tænkes blandt andet på Arbejdsmiljøloven, Arbejdstilsynet samt 

diverse sikkerhedsforskrifter indenfor de enkelte brancher, som arbejdsgiveren er 

forpligtet til at overholde. 

14.2 Culpaansvaret 

Udover at være omfattet af ASL og en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, er 

arbejdsskader også omfattet af reglerne i EAL. 

Dette betyder, at arbejdsgiveren (skadevolder) kan ifalde et ansvar overfor 

arbejdstageren (skadelidte), såfremt denne har handlet culpøst, hvorved der opstår et 

differencekrav mod skadevolder.  

EAL er ikke som sådan suppleret af en lovpligtig forsikring, men ofte vil 

arbejdsgiveren frivilligt have tegnet en ansvarsforsikring, hvilket også bekræfter 

antagelsen om, at denne ikke er fuldstændig risikoneutral. 

Dækningen i medfør af en ansvarsforsikring er individuel, og afhænger af de aftaler 

(klausuler og betingelser) der er indført i policen. Præmien vil derfor også variere 

afhængig af virksomhedens konkrete forhold; typen af virksomhed, antallet af 

ansatte, antallet af skader mv. Samtidig vil den ofte også indeholde en form for 

selvrisiko knyttet til den enkelte skade. En nærmere risikoanalyse heraf ligger uden 

for denne fremstilling, men det er dog en væsentlig faktor at holde for øje, når 

betydningen af anvendelsen af ansvarsforsikringer vurderes i forhold til ønsket om, at 

minimere de samfundsmæssige totale omkostninger. 

Skadelidte vil under culpaansvaret, såfremt denne er risikoavers, forsøge at betale sig 

fra risikoen igennem eksempelvis tegningen af en privat ulykkeforsikring. Årsagen 

hertil er, at skadelidte under culpareglen umiddelbart ikke er beskyttet mod risikoen 

for tab, idet denne ikke opnår erstatning for sit eventuelle tab, såfremt skadevolder 

udviser den korrekte mængde agtpågivenhed i forhold til den af Retten fastsatte 

culpastandard. 

Under en perfekt fungerende culparegel, vil skadevolder udvise optimal 

agtpågivenhed, og fordi der ikke handles uagtsomt ikke bære nogen form for risiko. 

Skadelidte vil købe ulykkesforsikringer, hvis de er risikoaverse og dermed undgå at 

bære risiko, hvis de ønsker det. Anvendelsen af ansvarsforsikringer vil ikke være 

negativ, men umiddelbart ikke have betydning i forbindelse med culpareglen, og 

forsikringerne vil derfor heller ikke blive købt. Dette resultat anses som værende 

socialt optimalt74.  

Men i en realistisk verden er culpastandarden ikke perfekt, og der vil kunne opstå en 

reel risiko for en fejldefinition heraf fra Rettens side (af den konkrete culpastandard) 
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eller også vil skadevolder ikke kunne kontrollere sin adfærd fuldstændigt (herunder 

niveauet af agtpågivenhed der udøves).  

Fordi der opstår en risiko for, at skadevolder vil blive fundet ansvarlig, selvom der er 

udøvet en optimal mængde af agtpågivenhed, vil skadevolder som nævnt vælge at 

købe en ansvarsforsikring, såfremt denne er risikoavers. 

Men selvom skadevolder tegner en ansvarsforsikring, og dermed bliver holdt 

skadesløs, såfremt der ifaldes ansvar efter EAL, vil ansvarsforsikringen ikke motivere 

skadevolder til at handle uagtsomt under culpareglen, idet en ansvarsforsikring der 

havde denne virkning/hensigt ville have så høj en præmie, at den ikke ville blive 

købt75. 

Samlet set vil anvendelsen af ansvarsforsikringer i forbindelsen med culpaansvaret 

have en positiv effekt ud fra et økonomisk synspunkt, idet den beskytter skadevolder 

mod risikoen for tab samtidig med, at risikoen for unødvendig og overskydende 

agtpågivenhed som følge af en forkert culpastandard fra Rettens side mindskes. 

Fordi skadevolder motiveres til at udøve en optimal mængde af agtpågivenhed, vil 

skadelidte bære risikoen for tabet i forbindelse med en skade, og købe en 

ulykkesforsikring, såfremt denne er risikoavers.  

I relation til arbejdsskader vil skadelidte under alle omstændigheder blive delvist 

kompenseret for skaden som følge af reglerne i ASL og den lovpligtige forsikring, og 

det er derfor kun spørgsmålet om et eventuelt differencekrav, der afgøres efter 

culpaansvaret og reglerne i EAL. 

På baggrund af ovenstående kan det antages, at reguleringen af differencekrav, 

herunder den anvendte kombination af ansvarsgrundlag og forsikring alt andet lige 

har en positiv effekt på de samfundsmæssige omkostninger, og at anvendelsen af 

systemet eventuelt kan begrundes i et hensyn til at bevare særligt skadevolders 

incitament til at udøve den optimale mængde af agtpågivenhed, da det er denne der 

som udgangspunkt har muligheden for at undgå skaden, herunder at kontrollere 

skadelidte.  

Hertil skal bemærkes, at selvom de samfundsmæssige omkostninger formindskes som 

følge af reguleringen, kan denne samlet set ikke anses for at skabe optimale 

incitamenter og risikoallokering, og dermed være økonomisk efficient, da dette 

forudsætter at adskillige kriterier opfyldes, herunder at forsikringsselskabet er i stand 

til at observere skadevolders handlinger, således at fastsættelsen og reguleringen af 

forsikringspræmien kan ske herefter. 

                                                           
75

 Shavell, kap. 5, s. 6 



15. Det samlede tab 
Det er tidligere blevet fastlagt, at erstatningsretten ud fra et økonomisk synspunkt er 

efficient, når de totale omkostninger er minimeret, samt at valget og anvendelsen af 

ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng og forsikring under visse forudsætninger kan 

påvirke parternes incitamenter præventivt og derigennem bidrage til at minimere de 

totale omkostninger.  

Under antagelsen af, at skaden er sket og anerkendt i henhold til de forskellige krav 

og regler, vil der nedenfor blive foretaget en gennemgang af, hvilken betydning 

fastsættelsen af kompensation (tabet) i forbindelse med skaden har for parternes 

incitamenter, og dermed de totale samfundsmæssige omkostninger. 

Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i Shavell’s teori om pekuniære og 

ikke-pekuniære tab samt de konkrete regler om godtgørelse og erstatning i 

forbindelse med differencekrav. 

Fastsættelsen af den kompensation som skadelidte er berettiget til, sker ud fra det 

tab skadelidte har haft som følge af skaden. 

Der skelnes her mellem pekuniære tab og ikke-pekuniære tab.  

Det pekuniære tab er et tab, der enten kan opgøres i penge eller erstattes af et 

tilsvarende gode, hvor tabet opgøres i omkostningerne forbundet hermed.  

Ikke-pekuniære tab kan ikke som sådan erstattes, og omfatter blandt andet tabet af 

uerstattelige ting eller fysiske og psykiske skader. Det konkrete tab herved svarer 

derfor til den nytte, skadelidte har ved den pågældende ting76.  

Fordi både pekuniære og ikke-pekuniære tab øger de totale omkostninger og dermed 

reducerer den sociale velfærd, er det væsentligt, at omkostningerne ved skaden er lig 

med det samlede tab. 

Årsagen hertil er, at hvis det samlede tab ikke fuldstændigt afspejler både det 

pekuniære og det ikke-pekuniære tab, mindskes parternes incitamenter til at reducere 

risikoen for skader.  

Dette betyder, at hvis skadevolders omkostninger ved skaden er mindre end det 

forventede tab, bliver dennes incitament til at undgå skaden mindsket, idet straffen 

for undladelsen af at udvise tilstrækkelig agtpågivenhed er mindre end forventet. Er 

omkostningerne ved skaden større end forventet, opstår der omvendt en reel risiko 

for, at incitamentet til at undgå skaden bliver for højt, idet ”straffen” er højere end 

forventet, og skadevolder derfor vil blive overforsigtig og udøve unødvendig 

agtpågivenhed for at undgå skaden77. 
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Set i relation til differencekrav vil dette betyde, at den kompensation som 

arbejdsgiver skal betale, skal være i overensstemmelse med det totale 

samfundsmæssige tab, da han ellers ikke vil have tilstrækkeligt incitament til at 

undgå skaden. 

Dette er dog ikke tilfældet i dag, da arbejdsgiveren deler udgifterne til det reelle tab 

med det offentlige system, der dækker eventuelle hospitalsudgifter, 

rehabiliteringsudgifter og sociale ydelser som eksempelvis førtidspension mv.  

Arbejdsgiveren er dermed kun ansvarlig for de pekuniære og ikke-pekuniære tab der 

er opstået som følge af skaden. Men da udgifterne hertil er dækket af den lovpligtige 

arbejdsskadeforsikring eller en ansvarsforsikring, vil det udelukkende være 

præmieudgiften (reguleringen heraf) og de lovmæssige krav i Arbejdsmiljøloven mv. 

der kan regulerer arbejdsgiverens incitamenter til at undgå skaden.  

Afhængig af typen af virksomhed kan den mistede arbejdskraft virksomheden reelt 

har i forbindelse med skaden også have en betydning, men dette vil dog afhænge af 

de konkrete omstændigheder og muligheden for at erstatte den pågældende 

medarbejder. 

Det kan derfor antages, at den nuværende kompensation ved differencekrav set i 

forhold til skadevolder kun vil være økonomisk efficient, såfremt 

præmiefastsættelsen, den forebyggende regulering og lovgivning på området er i 

stand til at sikre, at dennes incitamenter til at undgå skaden bevares. Dette 

forudsætter tilsvarende, at den samlede kompensation til skadelidte afspejler både 

det pekuniære og det ikke-pekuniære tab. 

Da skadelidtes krav i forbindelse med skaden umiddelbart er sikret via den lovpligtige 

arbejdsskadeforsikring og eventuelt ansvarsforsikring for skadevolder, består 

problematikken ved opgørelsen af skadelidtes samlede tab i at fastsætte/opgøre det 

eventuelle ikke-pekuniære tab som følge af skaden. 

Hertil bemærkes, at såfremt skadelidte lider et ikke-pekuniært tab (eksempelvis fysisk 

skade), vil en eventuel kompensation som følge heraf ikke antages at kunne ændre 

eller forbedre skadelidtes nytte, og en kompensation i forbindelse hermed vil derfor 

ikke anses som værende økonomisk efficient.78 

I visse situationer vil en fysisk skade kunne forøge skadelidtes nytte ved penge, 

eksempelvis hvis denne pådrager sig et fysisk handicap, der medfører forøgede 

omkostninger til hjemmehjælp, men dette vil afhænge af den konkrete skade samt 

skadelidtes personlige forhold og præferencer – herunder dennes nytte af penge. 
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Der vil derfor opstå en reel risiko for over eller underkompensation af skadelidte, og 

fastsættelsen af et ikke-pekuniært tab vil derfor ikke kunne betragtes som værende 

økonomisk efficient.  

På baggrund af ovenstående er det i princippet ikke muligt at fastsætte 

kompensationen for en fysisk skade, således at denne er lig det samlede tab som 

følge af skaden. 

Skadelidte vil dog i visse situationer have mulighed for at mindske følgerne ved 

skaden og dermed eventuelt de samlede samfundsmæssige omkostninger i 

forbindelse hermed. Denne form for begrænsning af tabet – når skaden er sket – kan 

derfor anses for værende økonomisk efficient, så længe omkostningerne forbundet 

hermed, er mindre en end den reduktion der sker i det samlede tab som følge af 

tabsbegrænsningen.  

Skadelidtes pligt til at begrænse tabet som følge af skaden fremgår blandt andet af 

ASL § 13, og indgår i øvrigt i de erstatningsretlige betingelser i forbindelse med EAL. 

Skadelidtes tabsbegrænsningspligt gælder derfor tilsvarende i forbindelse med 

differencekrav.  

Ud fra et retsøkonomisk synspunkt forudsætter en eventuelt efficient effekt af 

tabsbegrænsningspligten, at Arbejdsskadestyrelsen eller 

arbejdsskadeforsikringselskabet og ansvarsforsikringsselskabet er i stand til at 

observere og kontrollere skadelidte, således at denne såfremt pligten til at begrænse 

tabet ikke overholdes, kan holdes ansvarlig herfor, og erstatningen tilsvarende kan 

nedsættes. 

Dette vil dog næppe altid være tilfældet, og det kan derfor antages, at retsreglerne 

om skadelidtes pligt til at begrænse tabet alene ikke er tilstrækkelige til at sikre 

optimale incitamenter. 

Selvom de fysiske skader som anført ovenfor ikke kan fastsættes optimalt og der i 

henhold til gældende ret er fastlagt et krav til skadelidte, om at begrænse tabet, er 

spørgsmålet dog i forbindelse med differencekrav, hvorvidt selve mulighederne for 

kompensation og udbetalingen heraf i medfør af ASL og EAL kan påvirke skadelidtes 

incitamenter, således at motivationen til at mindske og begrænse tabet bevares, 

hvilket ud fra en økonomisk betragtning er optimalt, idet de totale omkostninger som 

følge af skaden begrænses.  

På baggrund heraf foretages nedenfor en gennemgang af de forskellige former for 

kompensation til skadelidte i forbindelse med differencekrav, samt hvilken betydning 

den nuværende retsstilling har for skadelidtes incitamenter. 



15.1 Kompensation af skadelidte 

I henhold til EAL, kan formerne for kompensation opdeles i erstatning (der kræver, at 

skadelidte dokumenterer sit reelle tab) og godtgørelse (der ikke kræver nogen form 

for økonomisk dokumentation). 

Fra en skade indtræffer og indtil skadelidte er fuldt helbredt eller revalideret, 

gennemgås flere forskellige faser, der alle har hver deres form for kompensation. 

I forhold til differencekrav er det primært posten erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste, herunder erstatning for tab af erhvervsevne, der har betydning, 

idet denne ikke er omfattet af reglerne i ASL.  

15.1.1 Tabt arbejdsfortjeneste - pekuniære tab 

Erstatning for TAF er et rent økonomisk tab – dvs. et dokumenterbart tab, der konkret 

kan defineres og fastsættes på baggrund af skadelidtes indkomst forud for skaden. 

Der sker i forbindelse hermed en erstatning af skadelidtes ”reelle” økonomiske tab, og 

denne stilles i perioden hvor der ydes erstatning for TAF, økonomisk som inden 

skaden skete. Denne form for erstatning kan derfor antages at have til hensigt at 

sikre og beskytte skadelidte økonomisk, således at denne har den økonomiske 

sikkerhed og tryghed til at ”komme sig” efter skaden.  

Ud fra en økonomisk betragtning er det derfor væsentligt, at skadelidtes økonomiske 

og målbare tab som udgangspunkt erstattes krone for krone, således at dennes 

incitamenter til at begrænse det endelige tab som følge af skaden bevares. 

Fastsættelsen af den optimale kompensation til skadelidte i forbindelse med 

erstatning for tabt arbejdsfortjeneste vedrører dermed ikke det enkelte beløb – da 

dette kan dokumenteres - men derimod i hvor lang en periode, der skal ydes 

erstatning herfor, og herunder hvilken betydning en standsning af denne form for 

fulde kompensation har for skadelidtes incitamenter.  

Som nævnt skal skadelidte have det fulde tab erstattet, men samtidig skal 

incitamentet til at blive rask og begrænse det endelige tab bevares. Da erstatning for 

TAF økonomisk stiller skadelidte som før skaden indtraf, er det væsentligt at holde for 

øje, at en sådan kompensation (såfremt den ydes for længe) vil kunne risikere at 

fastholde skadelidte i ”sygdommen”, idet denne intet økonomisk incitament har til at 

”komme videre med livet” og eventuelt tilbage på arbejdsmarkedet. 

Denne form for overkompensation vil have store samfundsmæssige konsekvenser, og 

vil kunne forøge de totale omkostninger i forbindelse med skaden væsentligt. Årsagen 

hertil er, at der udover selve erstatningen til skadelidte, også er betydelige 

omkostninger for arbejdsgiver i form af tabt arbejdskraft samt for det offentlige 

system i form af diverse sociale ydelser (sygedagpenge, rehabiliteringsydelser, 

arbejdsprøvning mv.). 



Sker der omvendt en underkompensation af skadelidte, således at erstatningen for 

tabt arbejdsfortjeneste standses for tidligt og dermed tvinger skadelidte for tidligt ud 

på arbejdsmarkedet, eller sætter denne i en svær økonomisk situation fuldstændig 

afhængig af offentlige ydelser, kan de samfundsmæssige konsekvenser være lige så 

omfattende som ved overkompensation. 

Denne underkompensation vil særligt ramme ældre eller fysisk svage skadelidte med 

en gennemsnitlig høj årsindkomst, idet de offentlige ydelser vil være betydeligt lavere 

end indkomsten forud for skaden, samtidig med at ”det fysiske aspekt” kan 

besværliggøre og forlænge rehabiliteringen efter skaden. 

Hvorvidt erstatningen for TAF kan anses for værende økonomisk efficient eller ej, vil 

derfor både afhænge af, om udgifterne forbundet med erstatningen svarer til 

skadelidtes reelle indkomsttab – og om erstatningen samtidig ydes i den optimale 

periode, således at der hverken sker en under- eller overkompensation. 

15.1.2 Tab af erhvervsevne – pekuniære og ikke-pekuniære tab 

Skadelidte har et berettiget differencekrav for tab af erhvervsevne, såfremt 

erstatningen for tab af erhvervsevne i henhold til EAL overstiger endelige erstatning 

for EET i henhold til ASL. 

Erstatning for EET ydes, såfremt skadelidte som følge af skaden er påvirket i en sådan 

grad, at dennes evne til at skaffe sig indtægter ved egen arbejdsindsats varigt 

nedsættes.  

Erstatningen er som udgangspunkt individuel, og har til hensigt at udtrykke størrelsen 

af den forventede fremtidige indtægtsnedgang, der rammer skadelidte som følge af 

skaden. Ved beregningen heraf anvendes skadelidtes årsløn samt en EET procent, der 

fastsættes på baggrund af skadelidtes individuelle forhold og muligheder for fremtidigt 

at skaffe sig et arbejde. 

Da beregningen af erstatning for tab af erhvervsevne både sker på baggrund af et 

dokumenterbart og økonomisk tab (årslønnen) samt en individuel vurdering af 

skadelidtes forhold og dennes fremtidige levestandard, skal erstatningen dække både 

et pekuniært og et ikke-pekuniært tab. 

Som ved de øvrige former for godtgørelse og erstatning er det dermed særdeles 

væsentligt, at erstatningen afspejler skadelidtes reelle tab og nytte, således at 

incitamenterne til at begrænse det endelige samfundsmæssige tab bevares.  

Vurderes erstatningen for lavt, risikerer man – særligt ved alvorlige fysiske skader - at 

skadelidte mister incitamentet til at blive omskolet og rehabiliteret i samfundet. I 

værste fald vender skadelidte aldrig tilbage til arbejdsmarkedet som en nyttig 

arbejdskraft, men ender i stedet med, at modtage sociale ydelser resten af livet.   



Fastsættelsen og beregningen af erstatning for EET kan dermed kun anses for at være 

økonomisk efficient, såfremt den udbetalte erstatning svarer til skadelidtes reelle fulde 

tab, og dermed skaber tilstrækkeligt med incitamenter hos denne til at begrænse det 

endelige tab, så vidt som det er muligt. Men da erstatning for EET omfatter et ikke-

pekuniært tab, vil dette ud fra en økonomisk betragtning i princippet ikke være 

muligt. 

Fastsættelsen og udbetalingen af EET kan dog stadig antages at have en væsentlig 

betydning for skadelidtes incitamenter, selvom denne ud fra en økonomisk 

betragtning ikke kan udmåles optimalt, idet kompensationen alt andet lige skal afløse 

og erstatte det indkomsttab, som skadelidte har lidt som følge af skaden. 

Modsat erstatning for TAF stiller erstatning for EET ikke skadelidte økonomisk, som før 

skaden skete. Erstatningen kan dermed antages at bidrage til, at der skabes en 

økonomisk motivation hos skadelidte til at ”komme videre med livet” og dermed 

begrænse det samfundsmæssige tab som følge af skaden. 

Dette vil dog kun være tilfældet, såfremt fastsættelsen af erhvervsevnetabet i høj 

grad afspejler skadelidtes tab, da en underkompensation vil kunne have en modsat 

effekt, og stille skadelidte i en økonomisk presset situation, at denne mister 

incitamentet til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og i værste fald fastholdes i 

det sociale system, således at denne ender på førtidspension resten af livet. 

Det forhold, at skadelidte tilkendes førtidspension som følge af en skade, kan ud fra et 

økonomisk synspunkt på ingen måde anses for at være økonomisk efficient. 

Tværtimod kan det antages at være det værst tænkelige resultat som følge af en 

konkret fysisk skade.  

Årsagen hertil er, at alle parter i princippet ”taber”. Arbejdsgiver og samfundet mister 

en værdifuld arbejdskraft, og en skatteindtægt forsvinder. Der skal udbetales 

offentlige sociale ydelser til skadelidte i resten af dennes liv, hvilket udover selve 

udgiften også medfører omkostninger for det offentlige system, til administrationen 

heraf samt udbetaling af eventuelle supplerende offentlige ydelser forbundet med det 

indtægtsfald, skadelidte oplever (forhøjede børnepenge, boligsikring, tilskud til 

institution osv.).  

Endelig oplever skadelidte selv som udgangspunkt en forringelse i sin personlige 

livsførelse, idet alene indtægten ved førtidspension ofte vil være væsentlig lavere end 

den indtægt, skadelidte oppebar inden skaden. Samtidig isoleres skadelidte fra 

arbejdsmarkedet og samfundet, og bliver afhængig af den offentlige ydelse, hvilket 

for visse personer tilsvarende kan have en psykisk negativ betydning, der kan 

medføre yderligere omkostninger for samfundet i form af følgesygdomme som 

eksempelvis depression. 

Risikoen for at denne yderste sociale effekt opstår som følge af skaden (med 

omfattende økonomiske konsekvenser for samfundet), fremhæver dermed 



betydningen af, hvor vigtigt det er, at skadelidtes kompensation i forbindelse med en 

fysisk skade, så vidt som det er muligt, fastsættes korrekt og optimalt, således at 

incitamentet til at begrænse tabet og mindske følgerne af skaden bevares.  

Det fremgår af ovenstående gennemgang, at kompensationen af skadelidte – selvom 

denne ikke i princippet kan fastsættes korrekt for de ikke-pekuniære tab – kan have 

stor indflydelse på dennes incitamenter til at begrænse skaden, og dermed minimere 

de totale samfundsmæssige omkostninger, hvilket ud fra en økonomisk betragtning 

anses som værende efficient. 

15.1.3 De løbende ydelser 

Udbetalingen af erstatning for tab af erhvervsevne sker i medfør af EAL som et 

kapitaliseret engangsbeløb. Kapitaliseringen indebærer, at skadelidte ikke 

overkompenseres, hvilket ville være tilfældet såfremt man blot sammenlagde den 

fremtidige indtægt, idet skadelidte her både ville modtage den tabte indtægt, og nyde 

godt af renterne ved at få beløbet udbetalt samlet.  

Er skadelidte omfattet af ASL, sker udbetalingen af tab af erhvervsevne ofte som en 

løbende kapitaliseret ydelse. 

Sammenholdes de to udbetalingsmetoder – engangsbeløb kontra løbende ydelser – er 

det som udgangspunkt det kapitaliserede engangsbeløb, der anses for at være 

økonomisk efficient, og dermed minimerer de samlede samfundsmæssige 

omkostninger.79 

Baggrunden herfor er, at de administrative omkostninger forbundet med udbetalingen 

af et engangsbeløb er mindre end ved udbetaling af løbende ydelser. Samtidig undgås 

den negative incitamenteffekt forbundet med at binde løbende modtagelse af penge 

med et løbende fysisk handicap (EET). 

Sker udbetalingen som et engangsbeløb, har skadelidtes dermed umiddelbart alle 

incitamenter til at søge at overvinde og bekæmpe det fysiske handicap (skaden), og 

måske opnå en forbedring og rehabilitering i samfundet tidligere end forventet. 

Omvendt vil udbetalingen af kompensation for skaden som en løbende ydelse kunne 

mindske skadelidtes incitament til at blive rehabiliteret i samfundet, idet denne opnår 

en form for økonomisk afhængighed af de løbende udbetalinger, og dermed samtidig 

mentalt fastholdes i den skete skade. Dette forhold vil kunne forstærkes yderligere af 

de omkostninger, der er forbundet med indkomstskat af arbejde, transportudgifter, 

arbejdstøj mv., hvilket undgås, såfremt skadelidte vælger at blive hjemme og kun få 

udbetalt den løbende ydelse. 

Ved overvejelsen af, hvorledes skadelidte kan kompenseres optimalt i forbindelse med 

erstatning for EET, således at incitamenterne til at søge at begrænse tabet bevares, er 
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det derfor særdeles væsentligt udover at erstatte det fulde reelle tab, at holde for øje, 

hvorvidt kompensationen sker som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse. 

15.2 Differencekrav 

Med udgangspunkt i ovenstående foretages herefter en kort gennemgang den 

nuværende retsstilling for differencekrav i forbindelse med erstatning for TAF, og 

betydningen heraf for skadelidtes bevarelse af incitamenter til at begrænse tabet.  

I forhold til reglerne om differencekrav indebærer den nuværende retsstilling, at 

skadelidte, der er kommet til skade på arbejdet, kun er berettiget til erstatning TAF 

indtil virkningstidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om midlertidig EET, 

hvorefter erstatningen afløses af den løbende midlertidige ydelse i henhold til ASL.   

Arbejdsskadestyrelsen skal træffe en afgørelse herom senest 1 år efter skaden er 

anmeldt.  

Det midlertidige tab af erhvervsevne skal tilkendes fra tidspunktet, hvor det kunne 

konstateres, at der ville blive et EET som følge af skaden. Arbejdsskadestyrelsen skal 

derfor i visse sager træffe afgørelsen med tilbagevirkende kraft, og perioden, hvor 

skadelidte er berettiget til erstatningen for TAF afkortes dermed yderligere.  

Skadelidte skal i princippet afvente en afgørelse i arbejdsskadesagen, førend 

differencekravet i henhold til EAL kan forfølges, og modtager derfor ofte kun et 

begrænset acontobeløb vedrørende erstatning for TAF fra skadevolders 

ansvarsforsikringsselskab, idet beløbet – såfremt der udbetales for meget – ikke kan 

modregnes i en senere erstatning. 

Beregningen af den midlertidige løbende ydelse for EET sker i henhold til reglerne i 

ASL, og er på grund af beregningsmetoden væsentlig lavere end skadelidtes indkomst 

forud for skaden. Samtidig er de løbende ydelser skattepligtige. 

Alt dette indebærer, at skadelidte – der kommer til skade på arbejdet, men har et 

berettiget krav i henhold til EAL - som følge af den nuværende retsstilling kan risikere, 

at havne i et reelt ”indkomsthul”, imens denne afventer en afgørelse fra 

Arbejdsskadestyrelsen vedrørende et eventuelt EET, jf. bilag 4.  

Samtidig må denne i revalideringsperioden – som er det tidspunkt, hvor skadelidte 

skal beslutte og finde ud af, hvordan livet skal være efter skaden – leve af de 

offentlige ydelser samt en løbende midlertidig ydelse, som samlet afhængig af 

skadelidtes indtægt forud for skaden, kan være betydeligt lavere, og dermed skabe et 

økonomisk pres for skadelidte, særligt hvis dennes årsløn er højere end det anvendte 

max beløb i ASL. 

Er der ligeledes tale om en kompliceret fysisk skade og/eller var skadelidtes fysiske 

tilstand inden skaden ikke ”optimal” (eventuelt på grund af dennes alder), vil dette 



kun forværre situationen for skadelidte, idet et eventuelt rehabiliteringsforløb som 

følge heraf vil kunne blive forlænget. 

Retstillingen for skadelidte, der kommer til skade i fritiden, og har et berettiget krav 

mod en ansvarlig skadevolder, ser betydeligt anderledes ud. 

Skadelidte udelukkende omfattet af EAL er berettiget til erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste indtil der træffes en midlertidig eller endelig afgørelse om EET, og 

der sker udbetaling heraf i form af et kapitalbeløb. Erstatningen for TAF afløses 

dermed af erstatning for EET, og der opstår derved ingen huller eller overlap 

(overkompensation) i erstatningen. Erstatningen for EET svarer som nævnt til det 

fremtidige indtægtstab, men da erstatningen ikke kompenserer skadelidte fuldt ud, 

sikres dennes incitament til at ”komme op af sofaen”, idet erstatningen ikke vil kunne 

forsørge skadelidte i resten af dennes liv. 

Samtidig sker udbetalingen af EET som et engangsbeløb (kapitalbeløb), hvilket 

indebærer, at skadelidtes indtægtsgrundlag (private økonomi) under 

revalideringsperioden ikke bliver unødvendigt presset. Kapitalbeløbet er ikke 

skattepligtigt for skadelidte. 

15.2.1 Den sociale rapport 

Arbejdsskadestyrelsen offentliggjorde i 2008 en social rapport om følgerne i 

forbindelse med en arbejdsskade. Analysen viser – med udgangspunkt i en periode på 

ti år – hvordan en arbejdsskade påvirker den enkeltes liv.80 

Rapporten viser, at på ulykkesområdet betyder et tab af erhvervsevne på 50% eller 
derover, at den enkelte skadelidte ni år efter ulykken kun forsøger sig selv 15 dage 

om året. Inden ulykken forsørgede den enkelte sig selv i gennemsnit 313 dage om 
året.  
 

En del af de skadelidte går på pension i løbet af perioden, men en stor del går fra 
sygedagpenge til førtidspension allerede efter det første år til to efter skaden. Dette 

gælder også, hvor tabet af erhvervsevne er mellem 15 og 50%. 
 
Hvilket bekræfter, at desto større tab af erhvervsevne man har efter en arbejdsskade, 

desto ringere bliver ens evne til at forsørge sig selv. Samtidig er der er klar 

sammenhæng mellem alvoren af skaden, erstatningens størrelse, og så evnen til at 

forsørge sig selv. 

En hurtig og koordineret indsats fra flere parters og myndigheders side omkring den 

tilskadekomne er derfor afgørende, hvis vedkommende skal bevare en aktiv 

tilknytning til arbejdsmarkedet. 
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Direktør for Arbejdsskadestyrelsen Anne Lind Madsen udtalte i forbindelse med 

rapportens offentliggørelse, at ”tiden er afgørende, hvis vi vil beholde både de mest 

og næstmest syge af de arbejdsskadede på arbejdsmarkedet”.  

”En løsning er eksempelvis at træffe en midlertidig afgørelse. Det skaber en 

økonomisk afklaring for den enkelte, som herefter i samarbejde med kommunen kan 

se på, hvordan fremtiden og tilknytningen til arbejdsmarkedet skal se ud,”. 

Arbejdsskadestyrelsens rapport bekræfter dermed, at kompensationen og 

udbetalingen heraf kan have en væsentlig indflydelse på skadelidtes incitamenter til 

”at komme videre med livet” og begrænse det samlede tab, samt at der i forbindelse 

med en arbejdsskade og et eventuelt differencekrav er en forhøjet risiko for, at 

skadelidte ender på førtidspension som følge af skaden. 

Dette forstærkes endvidere af den angivne ”tidsfaktor”, der netop understreger 

betydningen af kompensation i løbet af de første to år efter skaden – hvilket er 

perioden, hvor skadelidte på grund af den nuværende retsstilling omkring erstatning 

for tabt arbejdsfortjeneste risikerer, at opleve et betydeligt økonomisk pres og i 

værste fald et konkret indkomsthul. 

På baggrund af ovenstående kan det derfor antages, at den nuværende retsstilling i 

forbindelse med differencekrav har en negativ effekt på de samfundsmæssige totale 

omkostninger. 

Årsagen hertil er, at forskellen på kompensationen til arbejdsskaderamte medfører en 

forhøjet risiko for, at dennes incitamenter til at begrænse det endelige tab 

formindskes, således at skadelidte – i værste fald – på grund af det økonomiske pres 

denne kan risikere at havne i mister motivationen til ”at komme videre med livet” 

efter skaden, og derved aldrig vender tilbage på arbejdsmarkedet, men i stedet ender 

på førtidspension resten af livet.  

Førtidspension er som nævnt tidligere forbundet med betydelige omkostninger for 

samfundet, både i forhold til den mistede arbejdskraft (og skatteindtægt), men 

tilsvarende på grund af de forøgede offentlige udgifter.  

Samlet set medfører dette en høj risiko for, at der sker en væsentlig forøgelse af de 

totale samfundsmæssige omkostninger, og effekten af den nuværende retsstilling for 

kompensation i forbindelse med differencekrav kan derfor langt fra betragtes som 

værende økonomisk efficient. 

16. De administrative omkostninger  
Det er i de tidligere afsnit blevet gennemgået, hvilken betydning valget af 

ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng, anvendelsen af forsikring og fastsættelsen af 

kompensation til skadelidte har for parternes incitamenter til at undgå skaden og 



begrænse tabet, når skaden er sket, og dermed for de totale samfundsmæssige 

omkostninger. 

Et element, der også har betydning for denne omkostningsvurdering af 

erstatningsretten, er de administrative omkostninger. 

De administrative omkostninger er de omkostninger, man har ved at have et 

erstatningssystem.81 Medfører den pågældende retsregel, at de administrative 

omkostninger minimeres, anses den dermed for at være økonomisk efficient. 

Administrative omkostninger er blandt andet omkostninger forbundet med et øget 

antal af retssager, herunder advokathonorar. 

Set i relation til teorien omkring valg af ansvarsgrundlag betyder dette, at det 

objektive ansvar (ASL) som udgangspunkt kan medføre højere administrationsudgifter 

end culpaansvaret (EAL), da der rejses betydeligt flere krav under det objektive 

ansvar. Omvendt vil der under ASL ikke blive brugt unødvendige ressourcer på at 

fastslå, om der foreligger culpa eller ej, og der vil ikke opstå retssager som følge af 

uenighed herom.82  

Omkostninger til advokathonorarer og retssager er ikke dækket af den lovpligtige 

arbejdsskadeforsikring. Disse omkostninger er derimod dækket af EAL, såfremt 

skadelidte har et berettiget differencekrav i henhold til loven. Det kan derfor antages, 

at advokater og fagforeninger (der ofte varetager de arbejdsskaderamtes interesser) i 

princippet har en væsentlig interesse i, at skadelidtes krav er dækket af reglerne i 

EAL, da det ellers er skadelidte selv – eller alternativt fagforeningen - der skal afholde 

eventuelle udgifter i forbindelse med en retssag. 

Udover administrative omkostninger forbundet med retssager omkring beregningen af 

kompensation til skadelidte, når skaden er sket, er der også betydelige omkostninger 

forbundet med selve beregningen og udbetalingen af kompensationen.  

Ved ”rene” arbejdsskader foretages fastsættelsen og beregningen af skadelidtes tab af 

Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsens drift er finansieret af de 

forsikringsselskaber, der tegner den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvorfor disse 

selskaber tilsvarende påvirkes af størrelsen på de administrative omkostninger i 

forbindelse med behandlingen af arbejdsskader. En forøgelse af de administrative 

omkostninger hos Arbejdsskadestyrelsen vil dermed kunne antages, at have en 

betydning præmiefastsættelsen for den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 

Samtidig sker udbetalingen af EET i henhold til ASL som en løbende ydelse kontra EAL 

der udbetaler erstatningen som et engangsbeløb. En løbende udbetaling kræver en 
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langt højere grad af administration og forøger derfor de samlede udgifter forbundet 

med udbetaling af kompensation til skadelidte.  

Det kan dermed antages, at de administrative omkostninger ved udbetaling af 

løbende ydelser er højere end udbetaling af en engangserstatning, hvorfor udbetaling 

af en engangserstatning ud fra en omkostningsbetragtning uden tvivl vil være at 

foretrække. 

Beregningen og udbetalingen af skadelidtes differencekrav i henhold til EAL foretages 

af skadevolders ansvarsforsikringsselskab. Omkostningerne forbundet hermed vil 

derfor afspejles i forbindelse med selskabets fastsættelse af præmien for 

ansvarsforsikringen. 

På baggrund af ovenstående gennemgang er det derfor vanskeligt at fastlægge, 

hvilket ansvarsgrundlag, der giver de laveste administrative udgifter. Men da 

differencekravssystemet omfatter begge regelsæt, og der i øvrigt både kan opstå 

retssager omkring fastlæggelsen af selve culpaansvaret for arbejdsgiver og omkring 

fastsættelsen af skadelidtes kompensation (beregningen af differencekravet), kan det 

antages at anvendelse af differencekravssystemet som udgangspunkt ikke mindsker 

de administrative omkostninger og dermed umiddelbart ikke kan anses for værende et 

efficient system ud fra synspunktet om at minimere de totale samfundsmæssige 

omkostninger. 

Hertil skal dog bemærkes, at hvorvidt denne ”dobbeltbehandling” i sidste ende kan 

anses for efficient eller ej vil afhænge af et konkret alternativ til 

differencekravssystemet, og omkostningerne forbundet med dette alternative system. 

Da det nuværende system ud fra en logisk betragtning kan anses som værende mere 

efficient, såfremt alternativerne hertil er væsentlig dyrere for samfundet. 

17. Økonomisk sammenfatning 
Der er i anden del af opgaven med udgangspunkt i den økonomiske teori blevet 

foretaget en gennemgang af de relevante retsregler vedrørende differencekrav, med 

henblik på at fastlægge, hvorvidt systemet sikrer optimale incitamenter og optimal 

risikoallokering, således at de samlede samfundsmæssige omkostninger minimeres. 

Hvilket ud fra en økonomisk betragtning anses som værende efficient.    

I den forbindelse kan følgende fremhæves: 

Valget af ansvarsgrundlag har stor betydning for de erstatningsretlige regler, og kan 

under de rette forudsætninger sikre, at der skabes optimale incitamenter for 

skadevolder og skadelidte, således at den præventive hensigt med retsreglerne 

bevares, og de totale samfundsmæssige omkostninger minimeres. 



Valget af ansvarsgrundlag skal ses i sammenhæng med muligheden for at tegne 

forsikring, og det er i den forbindelse vigtigt, at risikoen pålægges den person der har 

de laveste risikoomkostninger.  

Det er skadevolder der primært kan påvirke sandsynligheden for at en arbejdsskade 

indtræffer, og det er derfor afgørende, at det er dennes handlinger der igennem 

reguleringen søges reguleret og kontrolleret.  

Ansvaret for arbejdsskader er pålagt arbejdsgiver igennem anvendelsen af en form for 

objektivt ansvar i ASL. Det objektive ansvar er suppleret af en lovpligtig 

arbejdsskadesikring, og sikrer dermed en bevarelse af skadevolders incitamenter, 

således at denne på trods af det objektive ansvar ikke bliver overforsigtig.  

Har arbejdsgiveren handlet ansvarspådragende, ifalder denne et yderligere ansvar for 

skaden i henhold til EAL, hvilket modvirker, at arbejdsgiveren mister incitamentet til 

at udvise agtpågivenhed. Arbejdsgiveren vil i den forbindelse vælge at tegne en 

ansvarsforsikring, såfremt denne ikke er risikoneutral.    

Der fremgår et krav om årsagssammenhæng både i henhold til ASL og EAL. Dette 

mindsker risikoen for, at skadevolder ifalder ansvar for skader (og følger af skaden) 

som denne ikke er ansvarlig for, hvilket ligeledes sikrer, at incitamentet til at udvise 

agtpågivenhed bevares.  

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring betyder, at skadelidte vil være beskyttet mod 

et eventuelt tab, og i øvrigt være berettiget til yderligere kompensation, såfremt 

arbejdsgiveren har handlet ansvarspådragende. 

Både ASL og EAL indeholder regler omkring egen skyld og en eventuel nedsættelse 

eller bortfald af erstatning som følge heraf. Denne form for regulering sikrer derved 

som udgangspunkt, at skadelidte tilsvarende har incitament til at udvise 

agtpågivenhed.  

På baggrund af ovenstående kan det umiddelbart konkluderes, at den præventive 

regulering af differencekrav har en positiv effekt på de samfundsmæssige 

omkostninger, og at anvendelsen af dette ”dobbelt system” eventuelt kan begrundes i 

hensyn til at bevare særligt skadevolders incitament til at udøve den optimale 

mængde af agtpågivenhed, da det er denne, der som udgangspunkt har muligheden 

for at undgå skaden, herunder at kontrollere skadelidte.  

Til trods for at det kan antages, at den præventive regulering i forbindelse med 

differencekrav har en positiv effekt for skabelsen af optimale incitamenter og 

risikoallokering, kan reguleringen samlet set ikke anses for værende økonomisk 

efficient, da dette forudsætter, at adskillige betingelser opfyldes, herunder at 

forsikringsselskabet er i stand til at observere og kontrollere skadevolders handlinger, 

således at fastsættelsen og reguleringen af forsikringspræmien kan ske herefter. 



Endvidere vil den præventive effekt ved regulering i ASL i forhold til arbejdsskader 

være betinget af et optimalt sammenspil med den øvrige regulering området, 

herunder Arbejdsmiljøloven, Arbejdstilsynet mv. 

Endelig kan dobbeltsystemet i forhold til de administrative omkostninger antages at 

være en dyr løsning for samfundet. Anvendelsen heraf vil derfor ud fra en økonomisk 

betragtning udelukkende kunne anses for at være økonomisk efficient – såfremt et 

eventuelt alternativ til differencekravssystemet medfører en mindskelse af de totale 

samfundsmæssige omkostninger. 

I forhold til den efterfølgende kompensation af skadelidte kan bemærkes følgende: 

Skadelidte skal kompenseres for det fulde reelle tab som følge af skaden.  

Dette er ud fra en retsøkonomisk betragtning ikke er muligt, såfremt skadelidte har 

lidt en fysisk skade, da der ikke kan se en optimal fastsættelse af denne form for tab.   

Men selvom en optimal fastsættelse ikke er mulig, kan det antages, at den endelige 

kompensation som følge af skaden har stor betydning for skadelidtes incitamenter til 

at begrænse skaden, og dermed de samfundsmæssige omkostninger. 

Den nuværende retsstilling for differencekrav indebærer, at skadelidtes krav på 

erstatning for TAF er betydeligt forkortet, og derfor i revalideringsperioden må leve af 

sociale ydelser i kombination med en løbende ydelse, der samlet set er betydelig 

lavere end skadelidtes indkomst forud for skaden. 

Samtidig opstår der en reel risiko for, at skadelidte havner i et økonomisk hul, imens 

denne afventer afgørelse om midlertidig EET fra Arbejdsskadestyrelsen. 

Skadelidte, der kommer til skade på arbejdet, bliver herved betydeligt ringere stillet, 

end skadelidte der kommer til skade i fritiden – selvom de begge i princippet har et 

fuldt berettiget krav i henhold til EAL. 

På baggrund heraf kan reguleringen af kompensation i forbindelse med differencekrav 

ud fra en retsøkonomisk betragtning på ingen måde anses som værende efficient, 

eftersom den nuværende retsstilling medfører en væsentlig risiko for, at skadelidtes 

incitamenter til at begrænse tabet som følge af skaden forringes, hvorved de totale 

samfundsmæssige omkostninger forøges. 

 

 

 



18. Konklusion  
Arbejdstagere der kommer til skade på arbejdet kompenseres som udgangspunkt i 

henhold til reglerne i ASL.  

Såfremt arbejdsgiveren har handlet ansvarspådragende og dermed ifalder et ansvar 

efter EAL, har skadelidte mulighed for at opnå yderligere kompensation som følge af 

skaden via et såkaldt differencekrav. 

Dette indebærer, at skadelidte er berettiget til forskellen mellem den erstatning og 

godtgørelse der ydes i henhold til de to lovgivninger, hvilket blandt andet omfatter 

erstatning for TAF, idet denne post ikke er omfattet af ASL. 

I 2002 blev der foretaget en omfattende revidering af EAL, og de daværende 

erstatningsbeløb blev forhøjet, hvilket var særdeles positivt for skadelidtes muligheder 

for kompensation. Hensigten med ændringen var blandt andet at sikre, at der ikke var 

nogen huller eller overlap i forbindelse med kompensationen af skadelidte omfattet af 

loven.  

Endvidere blev perioden, hvor skadelidte var berettiget til TAF forlænget, blandt andet 

med henblik på at sikre skadelidtes indtægtsgrundlag under en eventuel omskolings 

eller revalideringsperiode. 

Forud for ændringen var udmålingen af erstatning for TAF ens uafhængig af, om der 

var tale om en arbejdsskade (differencekrav) eller en, der var kommet til skade i 

fritiden. Erstatning for TAF skulle ydes, indtil skadelidtes tilstand var stationær. 

Revideringen af loven i 2002 medførte dog ligeledes en omformulering af lovens § 2, 

således at skadelidtes ret til erstatning for TAF tilsvarende ville ophøre, når 

Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse om midlertidig eller endelig erstatning af EET i 

henhold til ASL. Ændringen indebar, at perioden hvori skadelidte var berettiget til 

erstatning for TAF ikke længere var ens. 

Skadelidte omfattet af ASL er som følge heraf berettiget til erstatning for TAF i en lagt 

kortere periode, end skadelidte kun omfattet af EAL.  

Denne retstilstand er senere hen blev bekræftet og forstærket i medfør af 

fortolkningen af reglerne i retspraksis, senest i slutningen af 2009, hvor Højesteret 

slog fast, at retten til TAF ophører på virkningstidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens 

midlertidige afgørelse. 

Dette indebærer, at skadelidte omfattet af ASL kun modtager TAF, indtil der træffes 

en afgørelse om midlertidig/endelig EET, og herefter må leve af sociale ydelser 

kombineret med en løbende midlertidig ydelse i revalideringsperioden, indtil det 

endelige EET kan fastsættes.  



Samtidig risikerer skadelidte tilsvarende at havne i et reelt indkomsthul imens de 

venter på afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen. Årsagen hertil er, at 

ansvarsforsikringsselskaberne efter en ændring af lovens § 16 er langt mere 

tilbageholdende med at udbetale acontobeløb, idet beløbet ikke længere kan 

modregnes i en senere erstatning i henhold til ASL. 

Forringelsen forstærkes yderligere af, at Arbejdsskadestyrelsen på grund af skærpede 

sagsbehandlingsfrister i langt højere grad end tidligere træffer midlertidige afgørelser 

om EET allerede et år efter, skaden er sket og i visse situationer med tilbagevirkende 

kraft, hvilket yderligere mindsker perioden, hvori skadelidte er berettiget til erstatning 

for TAF.  

Skadelidte kun omfattet af EAL vil enten modtage TAF i hele revalideringsperioden 

eller som minimum, indtil der sker en udbetaling af erstatning for EET som et 

kapitalbeløb, enten midlertidigt eller endeligt.  

For skadelidte omfattet af ASL medfører den nuværende retsstilling et åbenbart 

økonomisk tab og en klar forringelse i forhold til skadelidte, der ikke kommer til skade 

på arbejdet.  

Spørgsmålet er dermed, hvilken betydning differencekravssystemet reelt har for 

samfundet set fra et retsøkonomisk perspektiv?  

Indebærer anvendelsen af disse retsregler for differencekrav optimale incitamenter og 

risikoallokering, således at de samlede samfundsmæssige omkostninger minimeres, 

og medfører denne forringelse af skadelidtes retsstilling udelukkende et målbart tab 

opgjort i kroner, eller har ændringen tilsvarende betydning for dennes incitamenter til 

at begrænse det endelig tab som følge af skaden? 

I forbindelse med den økonomiske analyse heraf blev det fastlagt, at anvendelsen af 

ansvarsgrundlag, krav om årsagssammenhæng og muligheden for at tegne 

forsikringer alle har stor betydning for skabelsen af optimale incitamenter og 

risikoallokering, samt at anvendelsen af de konkrete retsregler i forbindelse med 

differencekrav – set ud fra et præventivt synspunkt – under visse forudsætninger kan 

antages at have en positiv effekt på minimeringen af de samfundsmæssige 

omkostninger, hvilket i princippet kan begrunde anvendelsen af dette dobbeltsystem 

ved differencekrav. 

Hvorvidt den præventive regulering i forbindelse med differencekrav reelt kan anses 

for værende økonomisk efficient, vil dog afhænge af et konkret alternativ til systemet, 

og de totale samfundsmæssige omkostninger forbundet hermed. 

I forhold til differencekravsreguleringen af den efterfølgende kompensation til 

skadelidte, blev det fremhævet, at selvom fastsættelsen af en fysisk skade ud fra en 

økonomisk betragtning ikke kan ske optimalt, har beregningen og udbetalingen af 



kompensation som følge af skaden stor betydning for skadelidtes incitamenter til at 

begrænse det endelige tab, og dermed de samfundsmæssige omkostninger. 

Den nuværende regulering og retsstilling som nævnt ovenfor i forbindelse med 

differencekrav kan derfor antages at have en væsentlig negativ effekt ud fra et 

retsøkonomisk perspektiv. 

Årsagen hertil er, at den nævnte forskel på beregningen og udbetalingen af 

kompensation til arbejdsskaderamte i henhold til EAL (herunder særligt 

indkomsthullet og indtægtstabet under revalideringsforløbet) medfører en forhøjet 

risiko for, at skadelidte – i værste fald - på grund af det økonomiske pres denne 

oplever, mister motivationen til ”at komme videre med livet”, og derved aldrig vender 

tilbage på arbejdsmarkedet, men i stedet ender på førtidspension resten af livet. 

Dette er forbundet med betydelige omkostninger for samfundet, både på grund af den 

mistede arbejdskraft, men tilsvarende på grund af forøgede offentlige udgifter.  

Samlet set medfører den nuværende retsstilling en betydelig risiko for, at skadelidtes 

incitamenter til at begrænse det endelige tab forringes, og reguleringen af 

kompensationen i forbindelse med differencekrav indebærer dermed langt mere 

omfattende negative konsekvenser for samfundet end blot skadelidtes målbare tab.  

Dette er tilsvarende blevet bekræftet i Arbejdsskadestyrelsens sociale rapport, der 

netop fremhæver en klar og betydningsfuld sammenhæng mellem alvoren af skaden, 

erstatningens størrelse og den efterfølgende evne til at forsørge sig selv. 

Hertil bemærkes, at den reelle effekt af underkompensationen ved erstatning for TAF 

naturligvis vil afhænge af skadelidtes konkrete personlige forhold, skadens omfang og 

betydning for skadelidtes arbejdsforhold samt dennes økonomiske situation. 

Men set i relation til hensigten med ændringen af EAL i 2002, er konsekvenserne af 

den måde hvorpå differencekravssystemet fungerer i dag, langt fra i 

overensstemmelse med det oprindelige formål med erstatningsreglerne og kan som 

det fremgår af ovenstående gennemgang, på ingen måde anses for værende 

økonomisk efficiente, idet skadelidtes incitamenter klart forringes som følge af den 

underkompensation reglerne indebærer, hvilket øger risikoen for en betydelig 

forhøjelse af de samfundsmæssige omkostninger. 

 

 

 



19. Perspektivering 
Den nuværende retsstilling indebærer omfattende negative konsekvenser for 

samfundet og for de enkelte skadelidte. Men hvordan kan problemet løses? 

Vil en ændring af EAL § 16 forbedre situationen for skadelidte – såfremt 

forsikringsselskaberne fik mulighed for at udbetale acontobeløb vedr. TAF?  

En mulighed for acontoudbetaling ville kunne fjerne indkomsthullet delvis – men da 

der efter ændringen af ASL i langt mindre grad opstår differencekrav vedr. erstatning 

for EET, vil der umiddelbart ikke være nogen difference at foretage en eventuel 

modregning i. 

Ændringen af § 16 vil derfor tilsvarende kræve en ændring af § 77, således at der kan 

ske subrogation i ASL erstatning uanset hvilken type beløb der er udbetalt aconto, og 

uanset om disse poster er indeholdt i ASL erstatningen eller ej. 

Ansvarsforsikringsselskaberne ville på denne måde kunne udbetale erstatning for TAF, 

uden en risiko for, at der blev udbetalt mere end skadelidte var berettiget til – og 

skadelidte ville umiddelbart undgå at havne i et reelt indkomsthul. 

I forhold til skadelidtes indtægtsbegrænsning i løbet af perioden for omskoling og 

revalidering, er det nødvendigt med en ensretning af den nuværende regulering, 

således at arbejdsskaderamte skadelidte er berettiget til TAF på samme vilkår som 

skadelidte kun omfattet af EAL.  

Alternativet hertil er at ændre udbetalingen af EET (midlertidig og endelig) i ASL til et 

kapitalbeløb, således at skadelidtes indtægtsgrundlag bevares til trods for en kort 

periode med erstatning for TAF, hvilket til dels kunne forbedre incitamenterne til at 

”komme videre med livet”.  

Der blev i foråret 2010 fremsat et lovforslag med henblik på, at forbedre den 

nuværende retstilstand, jf. bilag 5. 

Lovforslaget indebar en klar forbedring for skadelidte omfattet af ASL – men medførte 

i praksis at disse ville blive betydeligt bedre stillet end skadelidte omfattet af EAL.  

Samtidig ville lovforslaget indebære en betydelig forhøjelse af erstatningsudgifterne 

generelt, hvilket uden tvivl ville medføre en forhøjelse af præmieudgifterne til 

ansvarsforsikringen.  

På baggrund af dette blev lovforslaget ”sendt til hjørnespark” – blandt andet af 

organisationen ”Forsikring og Pension, der blandt andet er sammensat af 

repræsentanter fra alle de store forsikringsselskaber, og der er derfor på nuværende 

tidspunkt ingen ændring i retsstillingen for de arbejdsskaderamte skadelidte med 

differencekrav. 
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Bilag 1  

Eksempel på beregning af den løbende ydelse for tab af 

erhvervsevne iht. Arbejdsskadesikringslovens regler. 

Eksempel: 

Jens Jensen er 37 år og tømrer. Han mistede sidste år 40% af sin erhvervsevne ved 

en arbejdsulykke. Før ulykken tjente han 380.000 kr. om året.  

I henhold til ASL er han berettiget til følgende erstatning for tab af erhvervsevne: 

Grundløn = 380.000 kr. x 367.000 kr. : 451.000 = 309.224 

Erstatning = 309.224 x 83% x 40% = 102.662 kr. pr. år. 

Den løbende ydelse udbetales frem til normal folkepensionsalder. Efter de nye regler 

betyder det, at ydelsen udbetales frem til det 67 år. 

 

Kapitaliseringsreglerne 

Før ændringen ville Jens Jensens løbende ydelse blive kapitaliseret til: 

102.662 kr. x kapitalfaktor 9,5 (satsen for 37 år), i alt kr. 975.289. 

Efter ændringen i 2007 modtager Jens Jensen: 

102.662 kr. x kapitalfaktor 16,551 (satsen for 37 år), i alt kr. 1.699.159. 

Der er dermed tale om næsten en fordobling af den kapitaliserede udbetaling af tab af 

erhvervsevne, hvilket mildest talt har stor betydning for skadelidte omfattet af 

Arbejdsskadeloven, men tilsvarende også påvirker udmålingen af et eventuelt 

differencekrav. 

 

 

  



Bilag 2 

For at illustrere forskellen er der udarbejdet et regneeksempel på en ren EAL sag og 

en sag hvor skadelidte tilsvarende er omfattet af ASL: 

En arbejdsskaderamt tjener tjente før skaden 300.000 kr. om året. Skaden 

nødvendiggør revalidering, der vil strække sig over 4 år. Efter endt revalidering vil 

skadelidte ikke have tab af erhvervsevne, og opnår samme indtjeningsniveau. 

Revalidering starter 1 år efter skaden er sket, og skadelidte vil herefter modtage en 

årlig revalideringsydelse på 150.000 kr. Indtil da har skadelidte modtaget dagpenge 

(150.000 kr. om året).  

Arbejdsskadestyrelsen træffer en afgørelse om midlertidige løbende ydelser med 

virkning fra revalideringens start. Det midlertidige tab ansættes til 50%, og den 

løbende ydelse kan herefter beregnes til 300.000 x 83% x 50% = 124.500,00 kr., jf. 

ASL § 17, stk. 6 

Skadelidte modtager følgende ydelser fra det offentlige og 

arbejdsskadeforsikringsselskabet i de 5 år: 

År 1: Dagpenge 150.000 

År 2-5: Revalideringsydelse 150.000 p.a. og midlertidig løbende ydelse 124.500 p.a. 

Fra den ansvarlige skadevolder modtages: 

År 1: Tabt arbejdsfortjeneste 150.000 

År 2-5: Intet, da der er truffet en midlertidig afgørelse i henhold til ASL § 17, stk. 3. 

Dette indebærer at skadelidte 25.500 kr. for hvert af de 4 år han er under 

revalidering, i alt kr. 102.000. Endvidere skal han i princippet afvente en afgørelse i 

arbejdsskadesagen, førend han er berettiget til at rette krav mod den ansvarlige 

skadevolder. 

Var skaden kun omfattet af EAL ville skadelidte have modtaget følgende: 

Ydelser fra det offentlige: 

År 1: Dagpenge 150.000 

År 2-5: Revalideringsydelse 150.000 p.a.   

Ydelser fra den ansvarlige skadevolder: 

År 1-5: Tabt arbejdsfortjeneste 150.000 p.a. 

Skadelidte kompenseres her fuldt ud.  

Da skadelidte ikke er endeligt udredt før revalideringen er afsluttet bliver der ikke 

truffet en midlertidig afgørelse i henhold EAL § 2.  



 

Bilag 3 

U.2010.451H 

 

 

 

 

 

 

11.07.2002  18.11.2002 – 04.05.2003  20.07.2004  marts-april 2005 22.09.2005 

 

 

Skadestidspunkt 

SKL ”Raskmeldes” og 

påbegynder delvist 

arbejder, sygemeldes 

igen flere gange i løbet 

af perioden, og 

modtager kun 

begrænset indtægt 

Arbejdsskadestyrelsen 

træffer en midlertidig 

afgørelse om EET på 

35%, med 

tilbagevirkende kraft 

fra d. 18. november 

2002  

SKL tilkendes 

førtidspension fra 1. 

august 2005 - ASK træffer 

herefter en afgørelse om 

endelig EET på 35%, og 

der udbetales et 

kapitaliseret 

engangsbeløb.  

I denne periode lever SKL udelukkende af de løbende 

ydelser fra EET erstatningen, og ydelser fra det offentlige 

NB: I en ren EAL sag ville skadelidte som MINIMUM have modtaget erstatning for TAF – dvs. fuld kompensation indtil d. 20.07.2004, og 

muligvis indtil tidspunktet for tilkendelsen af førtidspension. 

HR Afgørelse: Kun TAF 

indtil virkningstidspunkt 

I denne periode modtager 

SKL kun begrænset indtægt 

eller sociale ydelser, imens 

denne venter på ASK 

afgørelsen! 

SKL er i 

arbejdsprøvning 



 

Bilag 4 

U.2010.436H 

 

 

 

 

 

 

19.06.2003  10.08.2004  16.11.2005     30.06.2009 

 

 

Skadestidspunkt 

”Rask” og revalidering 

påbegyndes – 

videreuddannelse, og 

planlagt start af 

uddannelse som 

urmager d. 29.marts 

2005 

Arbejdsskadestyrelsen 

træffer en midlertidig 

afgørelse om EET på 

35%, med 

tilbagevirkende kraft 

fra d. 10. august 2004  

SKL har afsluttet sin uddannelse 

som urmager, og ASK træffer en 

endelig afgørelse om 0% EET, da 

lønnen som urmager er højere 

end SKL’s løn forud skaden 

I denne periode lever SKL udelukkende af de løbende 

ydelser fra EET erstatningen, og ydelser fra det offentlige 

NB: I en ren EAL sag ville skadelidte som MINIMUM have modtaget erstatning for TAF – dvs. fuld kompensation indtil d. 16.11.2005, og 

muligvis indtil tidspunktet for revalideringens afslutning. 

HR Afgørelse: Kun TAF 

indtil virkningstidspunkt 

I denne periode modtager 

SKL kun sociale ydelser, 

imens denne venter på ASK 

afgørelsen! 



 

 

Bilag 5 
 

 
Udkast til 
Forslag 

til 
Lov om ændring af lov om erstatningsansvar 

(Tidspunktet for ophør af krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i 
visse sager omfattet af arbejdsskadesikringsloven) 

 

§ 1 
I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. september 

2005, som ændret ved § 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 og § 8 
i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 

 
1. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 31 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade 

« til: »§ 17, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring«. 

 
2. I § 2, stk. 2, indsættes efter »kommunalbestyrelsen«: », erstatning i 

henhold til en midlertidig afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab 
efter lov om arbejdsskadesikring, i det omfang denne erstatning dækker 

en periode, hvor der også tilkommer skadelidte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, 

«. 
3. I § 10, stk. 1, udgår », jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade«. 

 
§ 2 

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 

Stk. 2. Sager om skader, der er indtrådt inden lovens ikrafttræden, behandles 
efter de hidtil gældende regler. 

 


