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Executive summary  

 

The Danish Workers Compensation Scheme (WCS) is an employer-financed insurance that covers 

workers losses due to occupational injuries. If the worker is injured due to a defective product he 

may claim compensation under the Danish Product Liability Act (PLA), but only to the extent he 

has not and will not be compensated by WCS. WCS insurers are not subrogated into the claim of 

injured worker and accordingly cannot seek recourse from the liable producer.  

 

At first glance, this setup means that producers of products used exclusively in the workplace have 

inefficient incentive for designing and manufacturing non-defective products. However, other 

factors influence the optimal regulation of liability and the initial inefficiency may therefore be 

questioned. Does the prospect of liability really create incentives? Is liability needed when WCS 

ensure workers compensation? Is liability needed when there is safety regulation, regulatory 

monitoring and criminal sanctions in place? Does the deterrent effect of liability outweigh its 

inherent administrative costs?  

 

PLA is the result of the Product Liability Directive issued by the EU. Denmark is under an 

obligation to ensure conformity between the Directive and EU-law on one hand and PLA and 

related legislation on the other hand. For products used exclusively in the workplace, the Danish 

setup in effect transfers the liability from producers of to Danish employers whose insurance 

premium will include the expected cost of injuries caused by defective products. Questions may be 

raised as to the conformity of this solution.   

 

This thesis explore the above mentioned issues in order to determine if the current system of 

interplay between WCS and PLA ought to be changed, allowing insurers to be subrogate into 

injured workers’ claims seeking recourse from liable producers. It is shown that a prospect of 

liability will bring about efficient safety benefits even with current safety regulations, monitoring 

efforts, criminal liability and market forces in place. Furthermore an analysis of the applicable EU-

Law also implies an obligation on Denmark to change the current system.            
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Kapitel I: Problemidentifikation 

 

1.1. Indledning 

Temaet for denne afhandling er samspillet mellem arbejdsskadesikringsloven
1
 (herefter ASL) og 

produktansvarsloven
2
 (herefter PAL) med særligt fokus på forebyggelse af alvorligere 

arbejdsskader og ASL § 77 om arbejdsskadeforsikringsselskabernes (manglende) regresmulighed
3
  

og ASLs forrang frem for andre erstatningsregler, herunder PAL
4
. 

 Statistikker over skadesårsager ville være et godt udgangspunkt for en analyse af forebyggelsen 

af arbejdsskader, og i forhold til denne afhandling ville en statistik over antallet af alvorlige 

arbejdsulykker, der skyldes defekte produkter, være særligt interessant. En sådan statistik føres 

imidlertid ikke hos myndighederne
5
. De ”årsager”, som myndighederne registrerer, er f.eks. 

”fald/styrt”, ”skåret eller klemt” eller ”faldende genstande”.
6
 Disse er ganske vist årsager til 

arbejdsskader, men der vil i de fleste tilfælde være sket noget før faldet/styrtet, før arbejdstageren 

bliver skåret eller klemt, eller før arbejdstageren bliver ramt af en faldende genstand, der fører til 

den konkrete hændelse og dermed arbejdsskaden. Det, der fører til fald mv., kunne derfor kaldes 

den egentlige årsag til arbejdsskaden. De egentlige årsager til ulykker kan f.eks. være, at 

arbejdsgiveren ikke har indrettet arbejdspladsen fuldt forsvarligt eller ikke fører effektivt tilsyn med 

arbejdets udførelse, men det kan også være, at der er blevet anvendt et defekt produkt, ligesom det 

kan være mange andre ting. 

 Når myndighederne i deres statistikker undlader den egentlige årsag til arbejdsskader, synes det, 

at myndighederne antager, at arbejdsskader alene skyldes arbejdsgiverens forhold. Det er klart, at 

arbejdsgiverens forhold har stor indflydelse på forekomsten af arbejdsskader – og måske også er 

den primære faktor – men dette er næppe grund til helt at negligere alle andre mulige årsager til 

arbejdsskader. Desuden mistes, med den nuværende statistik, også overblikket over hvilket forhold 

hos arbejdsgiveren, der i det konkrete tilfælde er den egentlige årsag til arbejdsskaden. 

 De eneste umiddelbart tilgængelige statistikker over antallet af produktskader på arbejdspladser 

stammer fra USA og er af ældre dato. En undersøgelse fra 1977 viste f.eks. at 13 pct. af alle 

produktskadesager, hvor der blev udbetalt erstatning, relaterede sig til arbejdspladsen
7
. Af den 

samlede udbetalte erstatning for produktskader udgjorde erstatning for produktskader, der relaterede 

                                                 
1
 Lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar med de ændringer, der følger af lov nr. 1041 af 28. november 2000 og 

lov nr. 541 af 8. juni 2006 
2
 Lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af lov nr. 1272 

af 16. december 2009 § 3, lov nr. 579 af 1. juni 2010 § 12, lov nr. 700 af 25. juni 2010 § 1, lov nr. 718 af 25. juni 2010 

§ 18, lov nr. 1528 af 21. december 2010 § 80, lov nr. 1556 af 21. december 2010 § 9, lov nr. 456 af 18. maj 2011 § 232, 

lov nr. 600 af 14. juni 2011 § 5, lov nr. 610 af 14. juni 2011 § 2, lov nr. 326 af 11. april 2012 § 19 og lov nr. 443 af 23. 

maj 2012  
3
 ASL § 77, 1. pkt.  

4
 ASL § 77, 2. pkt. samt Højesterets afgørelse i U.1995.843H. Se afsnit 2.1.3 

5
Arbejdsskadestyrelsen eller Arbejdstilsynet 

6
Arbejdsskadestyrelsens Arbejdsskadestatistik 2011, s. 21 

http://www.ask.dk/da/Statistik/Arbejdsskadestatistik/Arbejdsskadestatistik-2011.aspx 
7
 Se Viscusi (1989), s. 188, der henviser til undersøgelsen ”Product liability closed claims survey” udarbejdet af 

Insurance Service Offices. Ud af 10.784 produktskadesager var 1447 jobrelaterede.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129125
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129125
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132204
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132420
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132423
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132423
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135214
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135267
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135267
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137694
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137694
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141315
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141315
http://www.ask.dk/da/Statistik/Arbejdsskadestatistik/Arbejdsskadestatistik-2011.aspx


Side | 6  

 

sig til arbejdspladser 42 pct.
8
 Arbejdsrelaterede produktskader var således mere alvorlige end andre 

produktskader. Der synes på denne baggrund at være god grund til at undersøge området nærmere i 

Danmark.  

 Den juridiske litteratur har heller ikke beskæftiget sig meget med spørgsmålet om, hvilken rolle 

defekte produkter spiller i forhold til antallet af alvorlige arbejdsskader. Der har i stedet generelt 

været fokuseret på arbejdsgiverens forhold, og på hvorledes arbejdstagerne sikres genopretning eller 

kompensation
9
. 

 Det første forslag til en lov om produktansvar
10

 skulle implementere EU-direktivet om 

tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om 

produktansvar (herefter PAD)
11

. I dette lovforslag fandtes en bestemmelse om ændring af ASL § 55 

(nu § 77) om arbejdsskadeforsikringsselskabernes regres mod erstatningsansvarlige skadevoldere. 

Ændringen skulle i modsætning til tidligere sikre arbejdsskadeforsikringsselskaberne en 

regresmulighed for produktskader. Begrundelsen herfor var hovedsageligt, at Justitsministeriet 

mente, at regresreglen i ASL var i strid med PAD
12

. Da lovforslaget blev genfremsat, var den 

nævnte ændring af ASL imidlertid blevet droppet som følge en række høringssvar
13

. Den på dette 

tidspunkt fremtrædende advokat Jørgen Hansen havde i en artikel bl.a. anført, at ”[i]ngen reale 

hensyn taler for at gennemtvinge regreskrav, i det omfang skadelidte har fået dækning”
14

. Debatten 

var imidlertid noget ensidig, og ingen fremførte argumenter for at indføre regresreglen, ud over det 

Justitsministeriet havde skrevet i det første lovforslag
15

. Der kan dog fremføres flere teoretiske 

argumenter for tilstedeværelsen af en regresret, ligesom der også er flere teoretiske argumenter 

imod. 

  Regresreglens overensstemmelse med PAD har, ligesom spørgsmålet om tilstedeværelsen af 

reale hensyn for reglen, ikke siden været genstand for dyberegående behandling i den juridiske 

litteratur. Dette kan undre, idet der tilsyneladende var tvivl om, hvorvidt den danske gennemførelse 

af PAD var i overensstemmelse med EU-retten
16

.  

 

 

1.2. Problemformulering, struktur og synsvinkel 

Det fremgår af ovenstående indledning, at to relevante problemstillinger stadig er stort set 

ubehandlede i teorien; Dels om der er reale hensyn, der taler for at tillade regres for arbejdsskader, 

der skyldes defekte produkter (produktansvar), og dels om de nuværende regler er i 

overensstemmelse med den bagvedliggende EU-ret. Det problem, som afhandlingen søger at 

besvare, kan herefter formuleres således:  

                                                 
8
 Viscusi i Litan & Winston (1988), s. 177 

9
 Bl.a. Kielberg (2009), s. 834f og Hansen & Rasmussen (2004), s. 61ff  

10
 Lovforslag nr. L 265. Fremsat den 14. maj 1986 af justitsministeren  

11
 Rådets Direktiv 374 af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte 

bestemmelser om produktansvar 
12

 Lovforslag nr. 265 § 18 
13

 Lovforslag nr. L 35. Fremsat den 8. oktober 1986 af justitsministeren. Nærmere herom i kapitel III 
14

 Hansen (1986), s. 5 
15

Lovforslag nr. L 265, bemærkninger til forslagets § 18 
16

 Se hertil Dahl m.fl. (1990), s. 162, der blot konstatere at det er tvivlsomt om reglen i § 77 kan opretholdes. Emnet er 

undtagelsesvist behandlet grundigt i det juridiske speciale Spiro (2011) 
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I hvilket omfang bør Danmark, set i lyset af retsøkonomisk teori om ”accident law” og 

produktansvarsdirektivet, ændre reglen i arbejdsskadesikringslovens § 77? 

 

I kapitel II beskrives først den retlige regulering, der er relevant for produktarbejdsskader. Denne 

regulering analyseres herefter ved hjælp af retsøkonomisk teori med henblik på at identificere, i 

hvilken grad producenter gives incitamenter til at udvikle og producere sikre produkter. I kapitel III 

foretages en historisk gennemgang af forskellige ændringer i lovgivningen, der har været med til 

forme den nuværende retlige regulering af produktarbejdsskader. Denne gennemgang skal, ved at 

fremhæve forskellige argumenter for og imod udviklingen i den retlige regulering, inddrages i 

diskussionerne og analyserne i afhandlingens kapitel IV og V. I kapitel IV bygges videre på 

analysen i kapitel II, og det analyseres hvorvidt retsøkonomiske hensyn, samlet set, taler for at 

ændre ASL. I kapitel V analyseres samspillet mellem ASL og PAL i lyset af Danmarks forpligtelser 

i medfør af EU-retten, herunder særligt PAD. I Kapitel VI sættes konklusionerne fra de forrige 

kapitler i perspektiv, og det vurderes hvilke implikationer, dette bør få for den nuværende 

udformning af reglerne. Endelig følger i kapitel VII en opsummering og samlet konklusion på det 

formulerede problem. 

 

Afhandlingens retsøkonomiske tilgang
17

 gør, at problemstillingen helt naturligt må anskues fra en 

samfundssynsvinkel, idet analysens genstand er reguleringen, som skabes og ændres af samfundet.        

 

 

1.3. Metode og teori 

1.3.1 Juridisk metode og teori 

De juridiske problemstillinger, som det formulerede problem giver anledning til at belyse, løses ved 

hjælp af den retsdogmatiske metode, hvilket vil sige, at de relevante retskilder analyseres i en 

bestemt rækkefølge. I kapitel II vil det primært være den retlige regulering, der er relevant at se 

nærmere på. Dettes skyldes, at formålet med kapitlet er at give et helt overordnet indblik i, hvilke 

retlige mekanismer der påvirker aktørernes adfærd. Det er således ikke nødvendigt med en så 

dybdegående analyse, som normalt kræves for at løse en helt konkret tvist. De former for 

regulering, der er relevante, er love, herunder arbejdsmiljøloven
18

 (herefter AML), ASL og PAL; 

CE-mærkningsdirektiver og bekendtgørelser.  

 

I kapitel V foretages en ren EU-retlig analyse, men idet der ikke findes nogen generelt anerkendt 

metode inden for EU-retten
19

, anvendes den retsdogmatiske metode ligeledes i dette kapitel. De 

relevante retskilder vil her være EU-retlig regulering og praksis fra EU-Domstolen (herefter EUD).  

 Reguleringen i EU kan deles op i primær og sekundær regulering, hvor den primære regulering 

udgøres af Traktaten om den Europæiske Union (herefter TEU) og Traktaten om den Europæiske 

                                                 
17

 Se afsnit 1.3.2 
18

 Lov nr. 1072 af 07. september 2010 om arbejdsmiljø med de ændringer der følger af lov nr. 1538 af 21. december 

2010 og lov nr. 597 af 14. juni 2011  
19

 Neergaard & Nielsen (2010), s. 112 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135215
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135215
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137670
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Unions Funktionsmåde (herefter TEUF), og den sekundære regulering hovedsagligt udgøres af 

forordninger og direktiver
20

. Der gælder et legalitetsprincip i EU, hvorefter EU's institutioner kun 

må handle inden for de rammer, som medlemsstaterne har fastlagt, jf. TEU artikel 5, stk. 1 og 2. 

Dette indebærer bl.a., at den sekundære regulering skal have hjemmel i den primære regulering for 

at være gyldig
21

. For PADs vedkommende findes denne hjemmel i TEUF artikel 95 (tidligere 

artikel 100 TEF). Direktiver er kun bindende med hensyn til det tilsigtede mål, og det overlades 

således til medlemsstaterne, hvordan de skal gennemføres, jf. TEUF artikel 288. Når 

implementeringen overlades til medlemsstaterne, opstår spørgsmålet, om direktivet er korrekt 

implementeret, ikke sjældent. Dette spørgsmål kan forelægges for EUD, enten i form af en 

traktatbrudsprocedure, jf. TEUF artikel 258, eller som et præjudicielt spørgsmål, jf. TEUF artikel 

267. I sidste ende er det således op til EUD at fortolke PAD. 

 De fortolkningsprincipper, som EUD anvender, er udviklet gennem Domstolens praksis. De 

vigtigste fortolkningsprincipper er ordlyds-, kontekst- og formålsfortolkning, og der tages som 

hovedregel udgangspunkt i ordlyden
22

. Den ordlydsmæssige fortolkning af en EU-retsakt skal i 

princippet ske på baggrund af samtlige sproglige versioner
23

, men pga. sproglige begrænsninger er 

dette ikke muligt i denne afhandling, hvorfor der kun fokuseres på danske versioner
24

. Ved en 

kontekstuel fortolkning tillægges bl.a. direktivers præambel betydning, og derudover udgør 

traktathjemlen også en del af konteksten
25

. Endelig spiller formålsfortolkning ofte en meget 

fremtrædende rolle ved EUD
26

, og derfor vil PADs formål blive analyseret som det første i kapitel 

V. EUDs fortolkningsstil karakteriseres ofte som dynamisk og aktivistisk
27

, og Domstolens praksis 

har spillet og spiller således en vigtig rolle i udviklingen af EU-retten, hvorfor relevante domme fra 

EUD naturligvis også vil blive anvendt som fortolkningsbidrag. 

 

1.3.2 Økonomisk metode og teori 

Helt overordnet har afhandlingen en retsøkonomisk tilgang, hvilket vil sige at økonomisk metode 

og teori anvendes til at analysere gældende retsregler. Typisk anvendes retsøkonomien til at besvare 

et eller begge af disse spørgsmål: Hvorfor er reglerne, som de er, og hvordan bør reglerne være?
28

 

Fokus i denne afhandling ligger på sidstnævnte normative spørgsmål; dog anvendes baggrunden for 

reglerne (hvorfor er reglerne, som de er?), som de fremgår af diverse forarbejder til lovreglerne, i 

analysen af, hvordan reglerne bør være. 

 Som en del af retsøkonomien arbejdes specifikt med de teorier, der vedrører retsreglernes 

indvirkning på forekomsten af ulykker, og de omkostninger dette påfører samfundet. I mangel af 

bedre og tilsvarende kort beskrivelse anvendes den engelsk betegnelse herfor - ”accident law”. Det 

                                                 
20

Dette er de vigtigste bindende retsakter. De øvrige retsakter fremgår af artikel 288 TEUF, listen er dog ikke 

udtømmende 
21

Sørensen & Nielsen (2008), s. 93f 
22

Due (2001), s. 73f 
23

Jf. bl.a. Sag C-283/81 CILFIT, Præmis 18 
24

Det er dog konstateret, at der ikke synes at være uoverensstemmelser mellem de danske og de engelske udgave af 

relevante bestemmelser 
25

Due (2001), s. 74 
26

Sørensen & Nielsen (2008), s. 130 
27

Neergaard & Nielsen (2010), s. 114f, Sørensen & Nielsen (2008), s. 129ff og Rasmussen (2003), s. 180f 
28

Eide & Stavang (2008), s. 24 
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mest indflydelsesrige – og et af de første – bidrag til denne teorigren er Guido Calabresi's ”Some 

Thoughts on Risk Distribution and The Law of Torts” fra 1961. I denne artikel argumenterede 

Calabresi for, at formålet med ”accident law” var at minimere samfundets omkostninger ved 

ulykker, forstået som omkostninger til forebyggelse og omkostningerne i tilfælde af ulykker
29

. 

Målet kan dermed siges at være Kaldor-Hicks-optimalitet
30

. Til at opnå dette mål foreslog Calabresi 

i et senere værk to løsninger: ”general deterrence” og ”specific deterrence”. Førstnævnte går 

overordnet set ud på, at lade de, der deltager i en given aktivitet, betale de ulykkesomkostninger, 

som aktiviteten påfører samfundet. Sidstnævnte går ud på, at samfundet bestemmer hvilke 

aktiviteter, der er gavnlige, i hvilket omfang, hvordan og af hvem disse aktiviteter skal udføres
31

. 

Calabresi's arbejde har sidenhen udgjort fundamentet for den videre forskning inden for feltet, og 

således har efterfølgende bidrag i høj grad enten taget udgangspunkt i, formaliseret, videreudviklet 

eller kritiseret hans arbejde.  

 Teorierne bygger på en række almindelige antagelser, hvoraf følgende vil blive lagt til grund i 

denne afhandling
32

: For det første antages det, at personer er rationelle og træffer beslutninger, der 

maksimerer deres egen forventede nytte, ud fra de begrænsede ressourcer der rådes over. Dermed er 

teorierne og afhandlingen overordnet set inspireret af den neoklassiske tankegang
33

. Det antages for 

det andet, at beslutningstagere er risikoneutrale
34

. For det tredje antages det, at sandsynligheden for 

ulykker kan påvirkes af parternes agtpågivenhed. Hvis agtpågivenheden øges, falder 

sandsynligheden for ulykker, og dermed falder de forventede omkostninger i tilfælde af ulykker 

også. Agtpågivenhed har dog en pris, f.eks. i form af merforbrug af tid i forbindelse med produktion 

og kvalitetskontrol, og der vil derfor være et optimalt agtpågivenhedsniveau
35

. At der er et optimalt 

agtpågivenhedsniveau betyder, at det ikke nødvendigvis ”kan betale sig” at undgå alle ulykker
36

. 

For det fjerde er der omkostninger forbundet med at håndhæve regler, f.eks. omkostninger til det 

offentliges kontrol og håndhævelse, domstolene og transaktionsomkostninger for involverede parter 

ved at overholde reglerne og søge tvister løst mv. Disse forskellige omkostningers betydning 

analyseres primært i kapitel IV. Som det sidste antages der at være asymmetrisk information 

mellem forskellige agenter. Der vil fra tid til anden være behov for visse supplerede forudsætninger, 

ligesom de generelle antagelser lejlighedsvis fraviges. I det omfang dette sker, redegøres der 

eksplicit herfor.            

 Udover den beskrevne retsøkonomiske teori anvendes der også empiri i kapitel IV. Dette vil dog 

ikke være egen empiri, men empiriske undersøgelser udarbejdet af forskellige forskere inden for 

forskningsfeltet ”accident law”. Disse anvendes til at be- eller afkræfte de forudsigelser, teorien 

giver belæg for; og til at be- eller afkræfte de kritikpunkter, som er rejst mod teoriernes 

forudsigelser.  

                                                 
29

Eide & Stavang (2008)., s. 25 
30

Ibid., s. 36 
31

Calabresi (1970), s. 68f 
32

Antagelsen kan siges at være almindelig, idet en række af de væsentligste bidrag inden for den økonomiske analyse af 

”accident law” benytter sig af dem, bl.a. Calabresi (1970), Posner (1992) og Shavell (2007)  
33

Nielsen & Tvarnø (2011), s. 438 
34

En risikoneutral person har ingen omkostninger ved at bære risiko 
35

Det optimale agtpågivenhedsniveau er der hvor den marginale nytte ved yderligere agtpågivenhed er lig med den 

marginale omkostning derved. Her minimeres de forventede totale omkostninger ved arbejdsskader for samfundet   
36

Se hertil Calabresi (1970), s. 17f, Posner (1992), s. 164 og Shavell (2007), s. 7 
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 Den overordnede metode må herefter betegnes som deduktiv, idet den eksisterende generelle 

teori og empiri anvendes til at udlede teoretiske forudsigelser om, hvordan et specifikt område af 

juraen - området for produktarbejdsskader – reguleres mest hensigtsmæssigt
37

.   

 

1.3.3 Integreret metode 

En retsøkonomisk analyse forudsætter implicit, at der er foretaget en retsdogmatisk analyse, eller 

med andre ord at gældende ret er udledt
38

. Kendes indholdet af reglen, der er genstand for den 

retsøkonomiske analyse, ikke, er det ikke muligt at drage nogle meningsfulde konklusioner om, 

hvorvidt reglen er udformet på en hensigtsmæssig måde. Integrationen af jura og økonomi skabes i 

afhandlingen ved at anvende af de retsøkonomiske værktøjer på de relevante juridiske regler. 

Integrationen af de to discipliner danner således baggrund for det retspolitiske udsagn, som er 

afhandlingens konklusion om, hvordan reglerne bør være.  

 

 

1.4 Afgrænsninger 

De typer af skader, der falder inden for denne afhandlings tema, er skader, der rammer personer, 

som er arbejdstagere
39

, når skaderne er arbejdsrelaterede
40

. Herudover kvalificeres skadestypen ved, 

at kun arbejdsskader, der skyldes defekte produkter, behandles. Med defekte produkter menes helt 

generelt produkter, der ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes
41

. Når 

afhandlingen omfatter arbejdsskader, betyder det samtidig at typiske forbrugerprodukter ikke 

omfattes af analyserne, men kun produkter der udelukkende anvendes i erhvervsvirksomhed, og 

som ikke oplagt medfører nogen risiko for andre end arbejdstagere. F.eks. vil maskiner i en 

industrivirksomhed være produkter, der er omfattet, mens passagerfly og motorkøretøjer – der, 

selvom de anvendes i erhvervsvirksomhed, også medfører en oplagt risiko for andre end 

arbejdstagere – ikke vil være omfattet. Denne afgrænsning er særligt vigtig for analysen i afsnit 4.3. 

Endelig afgrænses analyserne til alvorligere skader, hvorved menes skader, som giver skadelidte 

varige mén. Det kunne f.eks. være knoglebrud, amputation af lemmer eller død. Denne kvalifikation 

er for det første valgt på grund af, at omkostningerne for samfundet ved denne type skader må 

antages at være større end ved ikke-alvorlige skader, hvorfor de er vigtigere at regulere. For det 

andet karakteriseres alvorligere skader ved, at tabet for skadelidte ikke fuldt ud kan gøres op i 

penge, hvilket har nogle væsentlige implikationer for de økonomiske analyser
42

. 

 

Der tages i afhandlingen ikke højde for, at Danmark er en del af en Europæisk og global økonomi. I 

princippet kan udformningen af reguleringen i Danmark have meget lille betydning for, hvor 

effektivt produktarbejdsskader forebygges. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis Danmark som det 

eneste land regulerer på en bestemt måde, idet virksomheder ikke vil eller kan differentiere deres 

agtpågivenhed, alt efter hvor en given produktion skal afsættes. Dette ændrer ikke på, hvilken 

                                                 
37

Andersen (2008), s. 35 
38

Eide & Stavang (2008), s. 24 
39

ASL § 2 
40

ASL § 5 
41

PAL § 5 
42

Se afsnit 4.1.1.2 
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løsning der er optimal, men det kan betyde, at mange andre lande må overbevises om, at en given 

løsning er optimal, for at de positive effekter materialiserer sig.      

 

Derudover afgrænses afhandlingen i forhold til en række momenter, der normalt spiller en rolle for 

en effektiv forebyggelse af ulykker, men som ikke findes at spille nogen væsentlig rolle for netop 

produktarbejdsskader. Der er for det første ikke direkte fokus på, om det er bedst at private eller det 

offentlige tager initiativ til håndhævelse. Et af hovedargumenterne for at lade det offentlige tage 

initiativet er, at private kan have ringe incitament til at sagsøge, f.eks. fordi tabet for den enkelte er 

meget lille, eller fordi privatpersoner kan være uvidende om mulighederne herfor. Ingen af disse 

forhold gør sig gældende her, da der både er tale om større tab for skadelidte, og da det er 

professionelle arbejdsskadeforsikringsselskaber, der træffer beslutning om at søge regres.  

 

For det andet tages der ikke højde for betydningen af risikoallokeringen, da denne må antages 

nærmest at være optimal, uanset om arbejdsskadeforsikringsselskabet eller producentens 

ansvarsforsikring bærer tabet.  

 

For det tredje inddrages de negative virkninger, ved at skadelidte eventuelt overkompenseres, ikke i 

analysen, på trods af, at det faktisk er relevant for valget mellem offentligretlig regulering 

(bødesanktion) og privatretlig regulering (erstatningspligt). Når der alligevel ses bort fra 

problemstillingen, skyldes det, at vi ikke i Danmark har tradition for udmåling af kæmpe 

erstatninger, hvorfor problemet med overkompensation skulle være minimalt. Derudover synes 

bødeniveauet at være meget lavt og vanskeligt at ændre markant, hvilket gør det til et ringe 

alternativ (men ikke nødvendigvis et ringe supplement) med hensyn til at afskrække 

ansvarspådragende adfærd. 
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Kapitel II: Den aktuelle retlige regulering 

 

2.1 Overblik over den retlige regulering af produktarbejdsskader 

I Danmark har vi en omfattende regulering af sikkerheden på arbejdspladser. Dels har vi en 

offentligretlig regulering i form af AML, der overordnet skal sikre, at arbejdsgivere sørger for 

”sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige” arbejdsforhold
43

. Dels har vi Arbejdstilsynet, 

der bl.a. fører kontrol med AMLs overholdelse samt overholdelse af bekendtgørelser udstedt i 

medfør af AML
44

. Dels har vi ASL, der udgør den primære kilde til erstatning og godtgørelse for 

tilskadekomne arbejdstagere. Erstatning og godtgørelse efter ASL suppleres eventuelt af 

almindelige og specielle erstatningsregler, i det omfang der findes en erstatningsansvarlig 

skadevolder efter disse regler.
45

. Sidst, men ikke mindst, har vi regulering af produkternes adgang 

til markedet, gennem den såkaldte CE-mærkningsordning. CE mærkning er en garanti fra 

producenter til omverdenen for, at de overholder en række EU-regler (EØS) vedrørende sundhed, 

sikkerhed og miljøbeskyttelse
46

. 

 

2.1.1 Arbejdsmiljøloven 

AML er en rammelov, der fastsætter nogle overordnede mål og krav for sikkerhed og sundhed på 

arbejdspladserne. Herudover giver loven beskæftigelsesministeren hjemmel til at fastsætte nærmere 

regler på en lang række områder i form af bekendtgørelser
47

. Denne hjemmel er i høj grad udnyttet, 

særligt i forbindelse med implementering af regler fra EU, der de senere år har været den primære 

kilde til forandring på arbejdsmiljøområdet
48

. 

  

Formålet med loven er at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der altid er i overensstemmelse 

med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt skabe grundlag for, at virksomhederne 

selv kan løse arbejdsmiljøproblemer med vejledning fra Arbejdstilsynet
49

. For at opnå dette mål 

forpligter AML også andre end arbejdsgiverne
50

. Således har både arbejdsledere og arbejdstagerne 

pligt til at medvirke til at sikre, at arbejdsmiljøet er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt
51

.  

  

Herudover pålægger loven også leverandører, installatører, reparatører mv. nogle pligter
52

. Disse 

bestemmelser er naturligvis særligt interessante for så vidt angår forebyggelse af 

produktarbejdsskader
53

. Bl.a. skal reglerne sikre, at produkter, der leveres, er forsynet med 

                                                 
43

AML § 15 
44

AML Kap. 13 
45

ASL § 77, 2. pkt. 
46

Steiner m.fl. (2006), s. 332f 
47

Vedrørende bl.a. arbejdets udførelse (kap. 5), arbejdspladsens indretning (kap. 6), tekniske hjælpemidler (kap. 7) og 

stoffer og materialer (kap. 8)  
48

Nielsen & Roseberry (2012), s. 628  
49

AML § 1 
50

De pligter der ifølge loven påhviler arbejdsgiveren gælder også for virksomhedens daglige ledelse, jf. AML § 23 
51

AML §§ 24-26 (arbejdsledere) AML §§ 27-29 (arbejdstagere) 
52

AML §§ 30-36 
53

Reglerne gælder alle led i værdikæden, og således også når producenterne overlader produkter til andre med henblik 

på videresalg, jf. AML § 30, stk. 2 
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tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr, og at det leverede er egnet til dets formål uden at være til fare for 

sikkerhed eller sundhed
54

. Arbejdstilsynet kan forlange, at producenten eller importøren lader 

foretage undersøgelse mv. af det leverede, og producent eller importør har derudover pligt til på 

eget initiativ at lade foretage undersøgelse mv., når forholdende i øvrigt taler for det
55

. Ministeren 

kan også fastsætte nærmere regler for leverandører, installatører, reparatører mv.
56

 hvilket i vid 

udstrækning er sket
57

.  

  

Straffen for at overtræde reglerne i loven kan være alt fra bøde til fængsel
58

. Dette gælder også 

reglerne for leverandører mv. Straf efter særlovgivning kræver som hovedregel culpa
59

. Det følger 

dog af loven, at arbejdsgivere kan ifalde bødeansvar på objektivt grundlag, så længe overtrædelsen 

har en vis tilknytning til virksomheden
60

. 

  

I 2011 indgik den daværende regering en aftale med Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre 

om en strategi for arbejdsmiljøområdet frem til 2020
61

. Det er ifølge strategien vigtigt, at 

virksomheder, der ikke overholder reglerne, straffes så hårdt, at de kan mærke det. På den baggrund 

blev der enighed om at indføre differentierede bøder, således at store virksomheder får større bøder 

for overtrædelser end mindre virksomheder
62

. ”Normalbødeniveauet” ligger mellem 10.000 og 

160.000 kr. pr. overtrædelse med tillæg af 5.000 kr. for hver skærpende omstændighed, og med 

tillæg af 10.000 for hver særligt skærpende omstændighed
63

.   

 

2.1.2 Arbejdstilsynet 

Arbejdstilsynets opgaver fremgår af AML § 72. Ud over at føre tilsyn med overholdelsen af AML 

er nogle af Arbejdstilsynets væsentligste opgaver vejledning af virksomheder og andre aktører og 

behandling af planer vedrørende processor, arbejdssteder mv. i forbindelse med udstedelse af 

tilladelse efter loven og andre administrative forskrifter
64

.      

  

                                                 
54

AML kap 7, jf. AML § 30, stk. 1 
55

AML § 30, stk. 3 
56

AML §§ 35 og 36 
57

Se Karnov noter til AML § 35  
58

AML Kap. 15 
59

Straffeloven § 19, 2. pkt.  
60

AML § 83 
61

Aftale af 22. marts 2011 mellem regeringen (Venstre, Konservativ og DF) og Socialdemokraterne, SF og Radikale 

Venstre – En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 
62

Dette resulterede i Lov nr. 597 af 14. juni 2011 hvor det bl.a. - for visse overtrædelser af AML - blev vedtaget, at der 

ved udmåling af straf, skal tages højde for virksomhedens størrelse. ”Normalbødeniveauet” er herefter fordoblet for 

virksomheder med over 100 ansatte, steget med 75 % for virksomheder med 35-99 ansatte, med 50 % for virksomheder 

med 10-34 ansatte, hvorimod det fastholdes på samme niveau for virksomheder med 0-9 ansatte, jf. Lovforslag nr. 177 

af 30. marts 2011 om ændring af arbejdsmiljøloven, s. 3f    
63

Lovforslag nr. 177, s. 3f. Det er op til domstolene at vurdere bødestørrelsen i det konkrete tilfælde, under hensyntagen 

til samtlige af sagens omstændigheder. De bødestørrelser der er angivet i forarbejderne, er således ikke bindende for 

domstolene, der kan fastsætte bøderne i både nedad- og opadgående retning. 
64

AML § 72, stk. 1, nr. 1,2 og 6 
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Tidligere foregik tilsynet på den måde, at Arbejdstilsynet foretog uanmeldte besøg (screenings) hos 

virksomhederne, for at fastslå om et egentligt tilsyn var nødvendigt
65

. Med virkning fra 1. januar 

2012 blev denne model lavet om til et såkaldt risikobaseret tilsyn i to spor
66

. Modellen indebærer, at 

virksomheder med to eller flere årsværk ansat, som har højere risiko for arbejdsskader, besøges 

oftere. Virksomhedernes risiko vurderes ud fra en indeksmodel som Arbejdstilsynet løbende 

opdaterer. Dette udgør det ene spor af tilsynsmodellen. Det andet spor går ud på, at de 

virksomheder, der ikke udtages til tilsyn i spor et, udtages til stikprøver, således at samtlige 

virksomheder med to årsværk ansat besøges inden for en 7-års periode. Af de øvrige virksomheder, 

altså virksomheder med mindre en to årsværk ansat, udtages ca. halvdelen til tilsyn i den samme 7-

års periode. Udvælgelsen for disse virksomheder sker dels på baggrund af risikoindekset og dels 

tilfældigt (stikprøve). 

 Udover ovennævnte tilsynsmodel foretages tilsyn også i tilfælde af arbejdsulykker og klager mv. 

Endvidere er det Arbejdstilsynet, der er den danske kontrolmyndighed vedrørende overholdelse af 

EØS’ CE-mærkningen, jf. nedenfor i afsnit 2.1.4. 

  

2.1.3 Arbejdsskadesikringsloven og erstatning efter Produktansvarsloven 

Den 6. juli 1916 vedtog Folketinget en lov, der samlede en række tidligere særlove i en 

gennemrevideret og alment gældende ulykkesforsikringslov
67

. Denne lov, hvis form ikke siden er 

ændret væsentligt
68

, fokuserede på arbejdstagernes rettigheder frem for arbejdsgivernes pligter, og 

således fik loven et mere socialt sigte
69

. Formålet var med andre ord at sikre tilskadekomne 

arbejdstagere eller deres efterladte kompensation for arbejdsskader. Dette formål fremgår nu direkte 

af lovens formålsbestemmelse i § 1, 1. pkt.  

  

Arbejdsskadesikringsordningen er overordnet bygget op på den måde, at arbejdsgiverne har en 

sikringspligt, og arbejdstagerne er automatisk omfattet af denne forsikring
70

. Det er arbejdsskader, 

som defineret i ASL §§ 5-7, der medfører udbetaling efter lovens regler. Udbetalingen efter ASL 

sker på objektivt grundlag, altså uanset om arbejdsgiveren (eller andre) har handlet culpøst i 

forbindelse med den opståede arbejdsskade
71

. Ydelserne og deres beregning fremgår af ASL §§ 11-

23, og kompensationen beregnes således ikke efter Erstatningsansvarsloven (herefter EAL)
72

, som 

derimod danner grundlag for erstatningsberegning efter andre erstatningsregler ved personskade
73

. 

Forholdet mellem ASL og andre erstatningsregler fremgår af ASL § 77, 2. pkt. sammenholdt med 

Højesterets praksis vedrørende bestemmelsen. Herefter er ASL den primære kilde til kompensation 

                                                 
65

Lovforslag nr. 177, s. 2 
66

AML § 72a. Det nærmere indhold af ordningen fremgår af Lovforslag nr. 177, s. 2  
67

Lov af 6. juli 1916 (Der dog ikke omfattede søfarten og fiskeriet) 
68

Von Eyben & Isager (2011), s. 375  
69

Betænkning nr. 579 af 1970 om lovpligtig ulykkesforsikring, s. 12 
70

ASL § 48, § 50 og § 2 
71

ASL § 1, 2. pkt. 
72

Lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 om erstatningsansvar med ændringer der følger af lov nr. 1545 af 

20. december 2006 § 6, lov nr. 523 af 06. juni 2007 § 8 og lov nr. 610 af 14. juni 2011 § 1  
73

Den væsentligste forskel er at ASL ikke hjemler erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og 

smerte. Herudover er posterne efter ASL generelt lavere end efter EAL, jf. også von Eyben & Isager (2011), s. 381ff. 

En mere dybdegående behandling af dette emne er dog uden for denne afhandlings område 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31090
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31090
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2656
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137680


Side | 15  

 

for arbejdsskader, og kompensation efter andre regler nedsættes med det beløb, som er udbetalt, 

eller som der er pligt til at udbetale, i henhold til ASL
74

. Derudover har 

arbejdsskadeforsikringsselskaberne ikke ret til regres mod ansvarlige skadevoldere for de beløb, de 

har udbetalt til tilskadekomne arbejdstager
75

. Dermed kan den ellers erstatningsansvarlige 

skadevolder kun blive mødt med et differencekrav, svarende til forskellen mellem opgørelsen af 

tabet efter ASL og EAL.  

 De andre erstatningsregler, der vil være interessante for en tilskadekommen arbejdstager, er 

primært de almindelige regler om erstatning, som generelt kræver culpa fra skadevolderens side. 

Derudover – og mere interessant i forhold til denne afhandling - vil producentansvaret i medfør af 

PAL, efter omstændighederne også have interesse for den tilskadekomne arbejdstager. 

  

Hvis et defekt produkt forårsager en arbejdsskade, vil der være tale om en personskade, som er 

omfattet af PAL
76

. Dermed er producenten underlagt objektivt ansvar herfor
77

. Producentens 

objektive ansvar begrænses af nogle ansvarsfrihedsgrunde, herunder tilfælde, hvor defekten ikke 

var til stede, da produktet blev bragt i omsætning, og tilfælde, hvor det ikke var videnskabeligt 

muligt at opdage defekten, på tidspunktet da produktet blev bragt i omsætning (udviklingsskader)
78

. 

Den nok vigtigste begrænsning af det objektive ansvar, er imidlertid kravet om, at skaden skal 

skyldes en defekt ved produktet, og at skadelidte har bevisbyrden herfor
79

. Dette får nemlig efter 

omstændighederne producentens ansvarsgrundlag til at minde om et culpaansvar
80

.    

 

2.1.4 Markedsadgang – CE-mærkning 

I modsætning til ovenstående regler er reglerne om CE-mærkning ikke regulering rettet direkte mod 

forebyggelse af produktarbejdsskader eller de negative følger heraf (med undtagelse af almindelige 

erstatningsregler naturligvis). Reguleringen hører derimod under den del af EU-retten, som har til 

hensigt at harmonisere de nationale regler for at sikre det indre markeds funktion
81

. Udover at sikre 

det indre markeds funktion, skal de foranstaltninger, der anvendes, sikre et højt beskyttelsesniveau 

med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø
82

. Harmoniseringen sker ved at Europa-Parlamentet og 

Rådet træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure
83

, dvs. efter forslag fra 

Kommissionen, om vedtagelse af foranstaltninger til harmonisering af medlemsstaterne lovgivning. 

På dette område er harmoniseringen sket via direktiver af både generel og sektorspecifik karakter
84

. 

Disse direktiver har til formål at skabe ”teknisk harmonisering”. Herved forstås at der stilles visse 

fundamentale sundheds- og sikkerhedskrav, som producenter skal overholde. Når producenten lever 

                                                 
74

U.1995.843H, U.1996.674H og U.1997.151H, samt Kielberg (2009) s. 834 
75

ASL § 77, 1. pkt.  
76

PAL § 2, stk. 1 
77

PAL § 6 
78

PAL § 7, stk. 2 og § 7, stk. 2, nr. 4. Se § 7 i sin helhed for de andre ansvarsfrihedsgrunde, samt Bryde & Lookofsky 

(2010), s. 497ff 
79

PAL § 6, stk. 2 og Pedersen (2001), s. 135 
80

Dahl, Børge (1973), s. 280; Pedersen (2001) s. 146; og fra amerikansk litteratur Posner (1992), s. 180f. 
81

TEUF art. 114 (tidligere art. 95) 
82

TEUF art. 114, stk. 3 
83

TEUF art. 294 (tidl. art. 251) 
84

Eksempler herpå er Direktiv 2001/95 om generel produktsikkerhed og Direktiv 2006/42 om maskineri (herefter 

maskindirektivet).  
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op til direktivernes krav, sættes CE-mærket på produkterne. EU’s standardiseringsorganer
85

 har 

desuden fastsat en række standarder, som - i det omfang de overholdes - skaber en formodning for, 

at kravene i direktiverne overholdes
86

. I Danmark er direktiverne gennemført ved udstedelse af 

bekendtgørelser, f.eks. er maskindirektivet hovedsagelig implementeret ved bekendtgørelse nr. 561 

fra 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler med efterfølgende ændringer. 

 Direktiverne pålægger også de national myndigheder at overvåge markedet, for på den måde at 

sikre at direktiverne overholdes
87

. Herhjemme varetager Arbejdstilsynet denne opgave for de 

produkter der er mest relevante i forhold til arbejdsskader
88

. Tilsynet er primært rettet mod selve 

produktet og sker hovedsageligt på baggrund af indrapporteringer fra det almene tilsyn og i tilfælde 

af konkrete skader/anmeldelser
89

. 

 

2.2 Virkningen af den retlige regulering af sikkerheden på arbejdspladsen 

Når det gælder produktarbejdsskader, har producenten stor indflydelse på forekomsten af ulykker, 

idet det kun er denne, der kan forebygge defekter ved produkterne. Ulykkerne vil aldrig ramme 

producenten, men i stedet arbejdstagerne, der er ansat hos den arbejdsgiver, der har aftaget 

produktet. I mangel af regulering vil producenterne ikke tage højde for de forventede omkostninger, 

deres handlinger eller undladelser påfører andre end dem selv, og de vil derfor have en tendens til at 

indføre forebyggende foranstaltninger i et inoptimalt omfang
90

. Dette problem kendes fra den 

økonomiske litteratur som problemet med eksternaliteter.  

 Der er forskellige måde at løse dette problem på gennem den retlige regulering. Overordnet kan 

løsningerne inddeles efter, om reguleringen kommer til anvendelse ex ante og ex post i forhold til 

skaden. Ved ex anteregulering forstås – noget forsimplet beskrevet – den måde, hvorpå et offentligt 

organ sætter en standard for agtpågivenhed, som personer (i princippet)må overholde, før de kan 

deltage i markedet. Ved ex postregulering forstås, at skadevoldere, efter en arbejdsskade er indtrådt, 

skal bære omkostningerne helt eller delvist for den skade, der er forvoldt, hvorved skadevolderne 

gives incitament til agtpågivenhed. Reglerne i AML og tilhørende bekendtgørelser, samt reglerne 

om CE-mærkning, kan generelt karakteriseres som ex anteregler, mens erstatningsreglerne, 

herunder ASL, kan karakteriseres som ex postregler. 

 Det har været diskuteret i teorien, om den ene type regulering er at foretrækker frem for den 

anden, og en vigtig del af denne diskussion vedrører de administrative omkostninger, der er 

forbundet med de forskellige reguleringstyper. Administrative omkostninger inkluderes først i 

analysen i afsnit 4.2, og indtil videre ses der således bort fra dette aspekt.         

 

                                                 
85

Såsom European European Committee for Standardization (CEN), “European Committee for Electrotechnical 

Standardization” (CENELEC) og “European Telecommunications Standards Institute” (ETSI) 
86

F.eks. maskindirektivet art. 7, stk. 2 samt Steiner m.fl. (2006), s. 333. Standarderne er ikke bindende, og 

producenterne skal blot overholde direktivernes regler  
87

F.eks. maskindirektivet art. 4 
88

Arbejdstilsynets kvalitetsprocedure for markedsovervågning 
89

Arbejdstilsynets supplerende retningslinjer F-7 MO tilsynsprogram for Maskiner, s. 29 
90

Se til illustration Posner (1992), s. 163f. Det skal dog bemærkes her, at andre forhold end den retlige regulering kan 

spille ind på potentielle skadevolderes agtpågivenhed, jf. afsnit 4.3 
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2.2.1 Ex ante sikkerhedsregulering 

I den teoretisk perfekte verden sættes sikkerhedsstandarden naturligvis på det optimale niveau. Når 

myndighederne sætter den optimale standard, bestemmer de hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der 

mest omkostningseffektivt reducerer de forventede omkostninger ved arbejdsskader. Kun de 

virksomheder, hvis indtjening i markedet overstiger omkostningerne ved at opfylde kravene fra 

myndighederne, vil og kan deltage i markedet. På den måde minimeres de totale forventede 

omkostninger ved arbejdsskader.  

 

2.2.1.1 Kontrol og straf 

Hvis ex antereguleringen skal virke på den netop skitserede måde, forudsætter det, at 

myndighederne kan verificere, hvorvidt virksomhederne overholder sikkerhedsreguleringen. Dette 

vil sjældent være muligt i virkeligheden, da det ville kræve enorme ressourcer til overvågning af 

virksomhederne. Derfor må myndighederne benytte sig af andre metoder for at give 

virksomhederne incitament til at overholde sikkerhedsreguleringen. Dette gøres ved en mindre 

omfattende kontrol kombineret med straf for overtrædelser i form af bøder og fængsel
91

. På den 

måde skal virksomhederne ikke blot beslutte, om de vil deltage i markedet eller ej, de skal også 

beslutte, om de vil overholde sikkerhedsreguleringen, når de deltager i markedet.  

 Hvis de forventede omkostninger ved at bryde sikkerhedsreguleringen er mindre end 

omkostningerne ved at opfylde den, vælger virksomhederne at bryde den, fordi de derved 

maksimerer deres forventede nytte
92

. Det er således ikke nok for myndighederne at sætte den 

optimale standard, de skal også finde den optimale balance mellem kontrol og straf.  

 Straffen er et ex post-instrument, da virksomhederne kun bliver straffet, når en overtrædelse er 

konstateret, og dermed kommer effekten af reguleringen til at minde om erstatningsreglerne.  

 

2.2.1.2 Arbejdsmiljøloven § 30 og kapitel 7 og markedsdirektiver om CE-mærkning 

Defekter ved produkter inddeles normalt i tre typer: designdefekter, fabrikationsdefekter og 

informationsdefekter
93

. Designdefekter er, når alle produkter af en given type ikke er så sikre, som 

man med rimelighed kan forvente. Disse defekter skal derfor forebygges i design- og 

udviklingsfasen, dvs. inden produktionen sættes i gang. Designdefekter synes at kunne deles op i to 

typer: defekter, der skyldes at en kendt eller åbenlys fare ikke imødekommes i produktets design
94

, 

og defekter, der skyldes, at en fare i designet bliver overset
95

. Ved fabrikationsdefekter er der 

                                                 
91

Se afsnit 2.1.1 og 2.1.2 og AML kap 15 
92

De forventede omkostninger er i den simpleste forstand, sandsynligheden for at blive taget i en kontrol multipliceret 

med straffen i tilfælde af at virksomheden bliver taget i en kontrol. Der kan dog også være andre omkostninger, f.eks. 

på grund af dårlig omtale af virksomheden, men dette ses der bort fra her   
93

Bryde & Lookofsky (2010), s. 468f 
94

F.eks. manglende afskærmning af en bevægende del, hvor der er stor risiko for at få lemmer i klemme, og som let og 

billigt kunne afskærmes  
95

F.eks. hvor en lims indehold af opløsningsmiddel opløses af kondensvand, og det for limningen af PVC-rør til at 

springe under tryk, se hertil U.1997.203V. I den sag burde limproducenten at have opdaget defekten, men defekten kan 

også skyldes at faren er ukendt. Hvis producenten, på baggrund af den videnskabelige udvikling på tidspunktet hvor 

produktet blev bragt i omsætning, ikke kunne opdage defekten, og fører dette til en skade, betegnes denne som 

udviklingsskade, jf. Bryde og Lookofsky (2010), s. 481ff. Der er ikke objektivt ansvar for udviklingsskader efter PAL, 

jf. § 7, stk. 1, nr. 4, men en producent kan ifalde produktansvar for sin culpøse adfærd efter de retspraksisudviklede 

regler     
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modsat kun tale om enkelte eksemplarer af et produkt, der ikke frembyder den sikkerhed, man med 

rimelighed kan forvente. Risikoen for denne type defekter kan umiddelbart kun minimeres ved at 

tilrettelægge produktionsprocessen hensigtsmæssigt herunder ved at have passende interne 

kontroller. Informationsdefekter er, når producenten ikke giver tilstrækkelig informationer om 

produktets farlige egenskaber, så produktet af den grund ikke er så sikkert, som det med rimelighed 

kan forventes.      

  

De vigtigste regler i AML, der vedrører pligter for producenter af produkter, der fremstilles til brug 

på arbejdspladser, fremgår af lovens § 30 og kapitel 7. Reglerne indebærer pligter til at indrette eller 

designe produkter (maskiner, tekniske hjælpemidler mv.) sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssig 

forsvarligt, at sørge for let forståelige instruktioner samt at sørge for undersøgelse af leverede 

produkter, når Arbejdstilsynet forlanger det
96

.  

 På samme måde indeholder også EU's markedsdirektiver, som f.eks. maskindirektivet, 

forholdsvist detaljerede regler om design af maskiner, så de kendte farer forebygges, og regler om 

information og advarsler, som producenterne skal give til aftagerne
97

. Derudover skal der foretages 

en risikovurdering, og producenten skal efterfølgende konstruere og fremstille maskiner i 

overensstemmelse med risikoanalysen, så risikoen ”så vidt muligt” fjernes, men direktivet går ikke i 

detaljer med, hvordan udviklingsfasen og fremstillingsprocessen skal planlægges
98

. Disse områder 

vil også kun vanskeligt kunne behandles detaljeret for samtlige virksomheder, idet der helt naturligt 

vil være stor forskel på, hvordan udviklingsfasen og produktionsprocessen indrettes mest 

hensigtsmæssigt for forskellige maskintyper. Fokus ligger således i begge regelsæt i høj grad på 

informationskrav og på de kendte designfarer, mens øvrige designfarer og fabrikationsdefekter kun 

behandles helt overordnet.  

 Sidstnævnte defekter vil også være vanskelige at konstatere for Arbejdstilsynet i forbindelse med 

besøg hos de virksomheder, der er slutbrugere af maskinerne. Kun i det omfang hele producentens 

virksomhed, og ikke blot producentens produkter, kontrolleres, kan uhensigtsmæssige processer i 

fremstillingsfasen og udviklingsfasen opdages. Tilsynet er dog primært rettet mod eksemplarer af 

produkter
99

, og håndhævelsen af reglerne for sådanne defekter, må derfor ske gennem bødeansvar i 

tilfælde af konkrete skader, hvorfor systemet i store træk vil virke ex post ligesom en 

erstatningsregel. Det nuværende bødeniveau er imidlertid så lavt, at det ikke vil give optimale 

incitamenter til producenterne
100

. Selvom bødeniveauet er blevet hævet, er der lang vej, før 

sanktionen kommer i nærheden af omkostningerne for samfundet ved alvorligere skader.     

  

                                                 
96

AML § 30, stk. 1 og stk. 3, § 45 og § 46 
97

Maskindirektivets anneks I, pkt. 1.1.3-1.6.5 og pkt. 1.7 
98

Maskindirektivet anneks I, General Principles og pkt. 1.1.2, b) 
99

Se afsnit 2.1.4 
100

Se U.2002.644V hvor en producent, der havde leveret et tilsyneladende defekt produkt (i dommen beskrives det som 

mangelfuldt), blev idømt en bøde på 60.000 kr. I det konkrete tilfælde havde defekten ved produktet kostet to 

arbejdstagere livet. Dommen illustrerer det tankevækkende lave bødeniveau. Til sammenligning anføres det i Viscusi 

(1991), s. 78, at amerikanske estimater viser, at omkostningerne per dødsfald er i omegnen af USD 2-6 mio. Bøden kan 

dog ved dødsfald være større end erstatningsudmåling i tilfælde hvor afdøde ikke efterlader familie der skal forsørges. 

Derfor er det nok en god ide at have både bødeansvar og erstatningsansvar. Optimalt set skulle bøderne formentlig 

hæves, men denne problemstilling forfølges ikke yderligere her, af de allerede angivne grunde 

http://jura.karnovgroup.dk/document/7000246789/1?versid=433-1-2004
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Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at sikkerhedsreguleringen giver producenterne 

begrænsede incitamenter til at forebygge visse typer af defekter.  

 

2.2.1.3 AML og arbejdsgivers incitament til agtpågivenhed 

AML fastsætter visse regler for arbejdsgivere på områder, hvor disse kan have indflydelse på 

forekomsten af arbejdsskader, herunder detaljerede regler om indretning af arbejdspladsen og 

arbejdets udførelse samt regler om tilsyns- og instruktionsforpligtelse. Derudover har 

arbejdsgiveren nogle af de samme forpligtelser som producenter m.fl., navnlig som følge af reglerne 

i AML kapitel 7 og 8
101

, og dermed det samme ansvar. På den måde gives arbejdsgiveren et 

incitament til at påvirke producenterne til at leve op til reglerne gennem valg af samarbejdspartnere 

og udformning af relevante kontraktbestemmelser
102

.     

 

2.2.2 Ex post erstatningsregler 

Gennem erstatningsreglerne fastsætter lovgiver ikke, hvilke sikkerhedsforanstaltninger 

virksomhederne skal implementere, men i stedet vedtages et ansvarsgrundlag, f.eks. culpa eller 

objektivt ansvar, for skader, der påføres andre. I tilfælde, hvor skadevolder har handlet 

ansvarspådragende, skal han betale erstatning svarende til de tab, som er påført skadelidte
103

. På den 

måde kommer skadevoldere til at bære de tab, deres aktivitet påfører andre, og skadevolderne vil 

derfor tage højde for disse tab, når der træffes beslutning om agtpågivenhed. Modsat ex ante 

sikkerhedsregulering bestemmer potentielle skadevoldere selv, hvordan de minimerer disse 

erstatningsomkostninger. Med andre ord internaliseres tredjemands ulykkesomkostninger i 

skadevolderens beslutningsproces, og skadevoldere træffer derfor optimale beslutninger vedrørende 

agtpågivenhed
104

. Dette gælder dog - afhængig af ansvarsgrundlag - kun under nogle supplerende 

forudsætninger, som behandles i det efterfølgende.  

 

2.2.2.1 Erstatning efter produktansvarsloven 

Der gælder som tidligere nævnt et objektivt producentansvar for personskader forvoldt af defekte 

produkter. Under den forudsætning, at skadelidte altid kan føre tilstrækkeligt bevis for en konkret 

defekt, fører dette til, at producenten ifalder ansvar, hver gang der sker en produktskade. Når 

producenten ifalder ansvar, hver gang et defekt produkt forårsager en skade, vil han være 

agtpågivende, i det omfang omkostningerne herved ikke overstiger det forventede 

erstatningsansvar. Såfremt domstolene kan fastsætte skadelidtes tab korrekt, skadevoldere har 

tilstrækkelige midler, og der altid anlægges sag, vil skadevoldere have optimale incitamenter til 

agtpågivenhed
105

. 

 

2.2.2.2 Arbejdsskadesikringsloven og betydningen for producentansvaret   

                                                 
101

AML § 15, nr. 3 og 4 
102

Se afsnit 4.3 
103

Og forudsat de øvrige erstatningsbetingelser er opfyldt. Se den udtømmende behandling af disse betingelser i Von 

Eyben & Isager (2011)   
104

F.eks. Shavell (2007), s. 5ff  
105

Shavell (2007), s. 8, 127ff og 167ff samt straks nedenfor 
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Forholdet mellem ASL og andre erstatningsregler, hvor ASL som ovenfor beskrevet er den primære 

kilde til erstatning, og hvor udbetalinger efter ASL ikke kan danne grundlag for regres mod 

ansvarlige skadevoldere, gør, at producentansvaret efter PAL ikke kan forventes at virke 

optimalt
106

. Dette skyldes, at producenten maksimalt kommer til at betale differencen mellem 

udbetalingerne fra ASL, og hvad der kan kræves udbetalt efter EAL. Dermed bærer producenten 

kun en del af tabet og dette internaliseres således ikke fuldt ud.  

  

Producentens ansvar reduceres yderligere, da skadelidtes incitament til at anlægge sag om 

differencekrav er begrænset. Skadelidtes nytte ved at anlægge sag for produktansvar er ofte meget 

lille, når der allerede er udbetalt erstatning fra arbejdsskadesikringen (ASL). Denne påstand bygger 

på en antagelse om en faldende marginal nytte af penge. Erstatningen efter ASL dækker således de 

vigtigste behov (høj nytte) for skadelidte, mens eventuel erstatning efter PAL kun vil dække mindre 

vigtige behov (lavere nytte)
107

. Der anlægges generelt kun sag, når den forventede nettonytte ved 

sagsanlæg er positiv
108

. Hvis nytten af en potentiel erstatningsudbetaling er lav, vil nettonytten – alt 

andet lige – sjældnere være positiv, hvorfor der anlægges færre sager i sådanne tilfælde. 

 En anden faktor, der kunne tænkes at begrænse sagsanlæg mod producenten, er, at det ofte vil 

være mere nærliggende for arbejdstageren at sagsøge arbejdsgiveren, idet skaden er opstået som 

følge af arbejdstagerens betjening af et produkt i arbejdsgiverens virksomhed. I modsætning til 

tilfælde, hvor en forbruger skades af en defekt forbrugsgenstand, vil arbejdstageren ikke have en 

relation til producenten og vil derfor ikke naturligt bebrejde denne for den skade, der er indtrådt. 

Der synes også kun at findes én sag, hvor en tilskadekommen arbejdstager har sagsøgt en producent 

for et differencekrav
109

. FED.19951286V er et eksempel på en sag hvor arbejdstageren sagsøgte 

arbejdsgiveren frem for producenten
110

. 

 

2.2.2.3 Arbejdsskadesikringslovens forsikringsordning og dennes incitamentspåvirkning      

ASLs ordning indebærer, at arbejdsgiveren er underlagt et objektivt ansvar, og at dette ansvar 

dækkes af en ansvarsforsikring. Forsikringsdækningen gør imidlertid, at ASL virker anderledes end 

andre erstatningsregler med hensyn til at skabe incitamenter til agtpågivenhed.  

 Under de antagelser, som dette kapitel bygger på, vil en arbejdsgiver – eller skadevoldere – der 

har tegnet ansvarsforsikring, umiddelbart vælge at udvise ringe agtpågivenhed. Dette skyldes, at de 

omkostninger, arbejdsgiveren bruger på agtpågivenhed, vil være unødvendige, da forsikringen 

alligevel dækker, den erstatningspligt vedkommende måtte blive pålagt
111

.  

 

                                                 
106

Se afsnit 2.1.3 
107

Polinsky & Shavell (2010), s. 1466f 
108

For at finde frem til nettonytten laves følgende udregning: forventet erstatningsudbetaling hvis sagen vindes x 

sandsynligheden. for at sagen vindes – sagsomkostninger hvis sagen tabes x ssh. for at sagen tabes – andre forventede 

omkostninger 
109

Den ene afgørelse er FED.2000.2856Ø, jf. Haug & Schwarz (2012), s. 95f. Se endvidere Viscusi (1989), s. 187 
110

Kommenteret i Haug & Schwarz (2012), s. 97f 
111

Shavell (2007), s. 194f. Dette problem kaldes i teorien Moral Hazard. For en nærmere beskrivelse af begrebet se fx 

Pauly (1968), s. 531-537, som var en af de første til eksplicit at gøre rede for moral hazard’s betydning i økonomisk 

teori 
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I praksis vil forsikringsselskaberne dog have mulighed for at påvirke forsikringstagernes adfærd i 

større eller mindre grad. Hvis forsikringsselskaberne har perfekt information om forsikringstagernes 

agtpågivenhed, vil de kunne fastsætte den rette præmie, svarende til de forventede 

erstatningsudbetalinger, for hver enkel forsikringstager
112

. Herved ville incitamenterne til 

agtpågivenhed for forsikringstageren være optimale, idet større agtpågivenhed medfører færre 

ulykker, hvilket fører til en lavere forventet erstatningsudbetaling og dermed en 

præmiereduktion
113

.   

 Selvom forsikringsselskaberne sjældent har perfekt information om forsikringstagerne, betyder 

det ikke, at de ikke kan påvirke deres adfærd. Det er f.eks. muligt for selskaberne at fastsætte 

betingelser for dækning igennem policen, hvorved dækningen kan bortfalde eller begrænses i visse 

tilfælde. En sådan trussel vil give forsikringstageren incitament til agtpågivenhed
114

. En anden 

måde, dækningen ofte begrænses på, er gennem selvrisiko for bestemte typer af skader
115

.   

 

 

2.3 Sammenfatning 

Det ses af ovenstående analyse, at både ex ante- og ex postreguleringen giver arbejdsgiveren 

incitamenter til agtpågivenhed. Derimod virker ex postreguleringen ikke, eller i hvert fald i meget 

ringe grad, over for producenterne, primært på grund af ASLs forrang frem for PAL og den 

manglende regresadgang for arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Den ex anteregulering, der er, 

giver desuden primært producenterne incitament til at forebygge visse designdefekter – navnlig de 

mere åbenbare - og informationsdefekter. Det må således forventes, at producenterne bruger langt 

størstedelen af sine ressourcer på at forebygge disse typer af defekter, mens der kun bruges 

begrænsede ressourcer på forebyggelse i udviklingsfasen og fremstillingsprocessen. Producenternes 

incitamenter til agtpågivenhed, skabt af den retlige regulering, synes derfor samlet set at være 

inoptimal. 

 Arbejdsgiveren gives også visse incitamenter til selv at kontrollere de producenter, som han 

indgår aftaler med. Dette behandles nærmere i afsnit 4.3. 

  

                                                 
112

Plus en andel af forsikringsselskabets administrative omkostninger ved at udbyde forsikring. Dette kaldes en 

aktuarisk fair præmie. Der ses dog bort fra de administrative omkostninger her for at forsimple analysen. En 

forudsætning for at præmierne af forsikringsselskaberne sættes lig de forventede erstatningsudbetalinger, er at der er 

konkurrence på markedet. Skulle dette ikke være tilfældet således at præmien sættes over de forventede 

erstatningsudbetalinger (+ administrationsomkostninger), ændrer det ikke på analysen. En forøget risiko vil stadig 

medføre en præmiestigning  
113

Shavell (2007) s. 195. Optimale incitamenter forudsætter også at erstatningsopgørelsen er korrekt, således at 

skadelidtes samlede nyttetab kompenseres  
114

F.eks. kan der i policen stilles krav om bestemte konstaterbare sikkerhedsforanstaltninger, som forsikringstageren 

skal implementere, og der stilles i FAL krav om, at forsikringstageren skal give oplysninger til forsikringsselskabet i 

tilfælde af visse fareforøgelser, jf. FAL §§ 45-50 
115

Shavell (2007) s. 196 
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Kapitel III: Udviklingen hen imod den nuværende retlige regulering 

 

I kapitel II viste analysen af den retlige regulering af produktarbejdsskader, at denne regulering ikke 

i sig selv giver producenterne af maskiner, tekniske hjælpemidler mv. til brug på arbejdspladser 

optimale incitamenter til at forebygge defekter. Denne umiddelbare inoptimalitet skyldes, at PAL i 

høj grad er sat ud af spillet for den type produktskader, der sker på arbejdspladser, da 

arbejdsskadeforsikringsselskabet ikke har regres mod de erstatningsansvarlige skadevoldere. Det er 

derfor relevant at se nærmere på de overvejelser, der ligger bag vedtagelsen af PAL. Forud for 

vedtagelsen af PAL bevægede lovgivningen sig gradvist hen imod en fuldstændig fjernelse af 

regresadgangen for arbejdsskader, og denne udvikling beskrives derfor også, da dette viser hvilke 

overvejelser, der førte til, at regresadgangen blev fjernet i sin tid. Dette kapitel danner dermed 

baggrund for analyserne i kapitel IV og V.     

 

 

3.1 Udviklingen før produktansvarsdirektivet 

Bestemmelsen i ASL § 77 (dengang § 55) fik i store træk sin nuværende udformning ved lov nr. 

228 af 23. maj 1984 om erstatningsansvar (herefter 1EAL), der trådte i kraft den 1. oktober 1984
116

. 

Allerede før dette tidspunkt, nemlig ved lov nr. 79 af 8. marts 1978 om arbejdsskadeforsikring 

(herefter ASFL), der trådte i kraft den 1. april 1978
117

, blev regresadgangen for 

arbejdsskadeforsikringsselskaber begrænset væsentligt, idet denne begrænsedes til tilfælde, hvor 

skadevolderen havde udvist grov culpa eller forsæt
118

. Før vedtagelsen af ASFL i 1978 var der 

ingen begrænsninger i arbejdsskadeforsikringens regresadgang
119

. 

 

3.1.1 Lov nr. 79 af 8. marts 1978 om arbejdsskadeforsikring 

Den daværende regering havde overvejet helt at udelade regresadgangen allerede ved denne lov,  

 

”bl.a. fordi regressen ikke har større økonomisk betydning for forsikringsselskaberne, 

idet det beløb, selskaberne over en længere periode kan hjemtage gennem regres, stort 

set svarer til de erstatningsbeløb, selskaberne inden for samme periode må udbetale som 

ansvarsforsikringsselskab til andre regressøgende”
120

. 

 

Argumentet bygger på en holdning, som blev præsenteret af Erstatningslovsudvalget i dets første 

betænkning, om, at udgifterne ved sociale sikringsordninger bør spredes mellem alle borgere eller 

grupper heraf i stedet for at tynge skadevoldere i konkrete tilfælde
121

. Derfor bliver det ligegyldigt, 

hvordan præmierne tynger enkelte arbejdsgivere, og det er derfor tilsyneladende ikke værd at bruge 

administrative omkostninger på at fordele ansvaret efter risiko.  

                                                 
116

1EAL §§ 30 og 28  
117

ASFL § 66 
118

ASFL § 55, stk. 1 
119

Lovbekendtgørelse nr. 137 af 26. april 1968 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde § 4 
120

Lovforslag nr. 127 af 14. oktober 1977 om arbejdsskadeforsikring bemærkningerne til § 55 
121

Betænkning nr. 679 fra 1973 om erstatning for tab ved personskade og tab af forsørger, s. 29, 2. spalte 
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Det fremgår endvidere af betænkning nr. 792 af 1977 (herefter 77-betænkningen), at ønsket om at 

udelade regressen skyldes, at der ved regres blot er tale om rene formueoverførsler, at regres 

belaster retssystemet med et stort antal sager om småbeløb, at regressen er uden særlig præventiv 

virkning, og at regressen ofte er urimelig for skadevolder
122

.  

 

Ved høringen over lovforslaget blev disse argumenter samt ovenstående om betydningen for 

forsikringsselskabernes økonomi, i hovedtræk accepteret af repræsentanterne for de 

forsikringsselskaber, der både udbød den lovpligtige ulykkesforsikring og andre 

ansvarsforsikringer
123

. Repræsentanter for forsikringsselskaber, der udelukkende udbød den 

lovpligtige ulykkesforsikring, var dog i høj grad uenige. Disse anførte i deres høringssvar flere 

synspunkter til støtte for at beholde regresadgangen.  

 Hovedsynspunktet byggede på en slags retfærdighedsargument, idet det blev anført, at 

udeladelse af regresadgangen ville medføre, at alle ikke var lige for loven, idet nogle – nemlig de 

der forvolder arbejdsskader – ville slippe for erstatningsansvar. Derudover anførte de, at 

regresadgangen efter deres erfaringer havde en ”ikke ubetydelig” præventiv virkning, idet 

erstatningsforpligtelsen måtte antages at have en større virkning end de relativt lave bøder, der 

idømtes i straffesager
124

. Endvidere argumenterede de imod, at udeladelsen skulle have en 

betydning for belastningen af retssystemet, idet der blev henvist til forsikringsselskabers store 

erfaring med at indgå udenretlige forlig, hvorved mange af sagerne aldrig ville komme for 

domstolene. Endelig mente disse forsikringsselskaber, at den foreslåede ordning ville ramme dem 

særligt hårdt frem for de forsikringsselskaber, der både udbød den lovpligtige ulykkesforsikring og 

andre ansvarsforsikringer, idet regresadgangen ville have en væsentlig betydning for dem og 

dermed for deres præmiefastsættelse, hvilket kunne gå ud over konkurrencen på 

(arbejdsskadeforsikrings-)markedet
125

. 

  

Uden direkte at foretage en konkret afvejning af de forskellige argumenter, synes Retsudvalget mest 

overbevist af argumenterne fremført af repræsentanterne for de forsikringsselskaber, der 

udelukkende udbød den lovpligtige ulykkesforsikring, navnlig argumentet om, at regresadgangen 

ville have en betydning for disse selskaber. Derfor anbefalede de, at regresadgangen kun blev 

begrænset til tilfælde af grov culpa og fortsæt og ikke helt bortskaffet. Som nævnt i indledningen til 

dette afsnit, var dette også løsningen i den vedtagne lovtekst.     

 

3.1.2 Lov nr. 228 af 23. maj 1984 om erstatningsansvar 

Med denne lov ophævedes regresadgangen for ”sociale ydelser”, herunder erstatningsudbetalinger i 

henhold til arbejdsskadeforsikringen, fuldstændigt
126

. Begrundelsen for ophævelsen var navnlig, at 

regressen  

                                                 
122

77-betænkningen, s. 22 
123

77-betænkningen, s. 23 
124

77-betænkningen bilag 5, s. 2 
125

77-betænkningen bilag 5, s. 3 sammenholdt med udvalgets udtalelse på s. 23 
126

1EAL § 17, stk. 1 og § 30, stk. 1 
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”efter de seneste foreliggende oplysninger ikke [kunne] antages at have nogen væsentlig 

økonomisk betydning for [arbejdsskadeforsikringsselskaberne] og dermed for 

præmieniveauet”
127

.  

 

Dette er den fuldstændigt modsatte konklusion end der blev draget i 77-betænkningen og forslaget 

til lov om arbejdsskadeforsikringen i 1977.  

 

Den præventive effekt ved erstatningsansvaret for personskader blev ikke eksplicit overvejet i 

forbindelse med forslaget til en lov om erstatningsansvar. Derimod overvejede man det, og tillagde 

det væsentlig betydning, ved udformningen af regresadgangen i tilfælde af tingsskader dækket af 

forsikring, når skadevolder er erhvervsdrivende. Således udtalte Justitsministeriet: 

 

 ”at det navnlig af præventive grunde må anses for hensigtsmæssigt at bevare regressen i 

erhvervsforhold”
128

. 

 

Assurandør Societetet (nu Forsikring & Pension)bemærkede ligeledes i deres høringssvar, at der 

burde være fuld regresret for tingsskader forvoldt i erhvervsvirksomhed, da forsikringsselskaberne 

har mulighed for at øve en betydelig indflydelse på disse aktører via policen
129

. 

 De forskellige holdninger, for så vidt angår den præventive virkning af regressøgsmål ved 

personskader henholdsvis tingsskader, forekommer besynderlige, og der gives desværre ingen 

begrundelse for denne forskel. 

 

 

3.2 Produktansvarsdirektivet af 25. juli 1985 og lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar 

I 1985 vedtog EU’s Ministerråd PAD, der forpligtede medlemsstaterne til at implementere visse 

regler om produktansvar. Den vigtigste af disse regler var, at der skulle indføres et objektivt ansvar 

for skader forårsaget af producenters defekte produkter
130

. I præamblen begrundes det objektive 

ansvar med, at dette er den eneste måde at opnå en rimelig placering af de risici, der skabes med 

den stadige tekniske udvikling
131

.  

  I Danmark blev PAD implementeret ved vedtagelsen af PAL i 1989. Lovforslaget blev fremsat 

hele fire gange, før det blev vedtaget. Første gang var ved forslag nr. 265 af 14. maj 1986, anden 

gang ved forslag nr. 35 af 8. oktober 1986, tredje gang ved forslag nr. 19 af 7. oktober 1987 og 

fjerde gang ved lovforslag nr. 54 af 12. oktober 1988.  

 

Den første fremsættelse af lovforslaget inkluderede en ændring af ASL § 77 (dengang ASFL § 55), 

således at arbejdsskadeforsikringsselskaberne ville få regres mod producenter ansvarlige for 

                                                 
127

Lovforslag nr. 7 af 6. februar 1984 om erstatningsansvar (Herefter 84 forslaget), bemærkningerne til § 17 og 

Betænkning nr. 829 fra 1978 om lempelse af erstatningsansvar, s. 30, 2. spalte 
128

84-forslaget, s. 10, 2. spalte 
129

84-forslaget, 10, 1. spalte 
130

PAD, artikel 1 
131

Præamblen til PAD, 2. betragtning. Se også afsnit 5.1 
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defekter efter PAL
132

. Denne bestemmelse blev dog udeladt ved den første genfremsættelse af 

lovforslaget
133

. 

 

I det oprindelige forslag til PAL anførtes som begrundelse for at indføre regres for produktskader i 

ASFL, at  

 

”[f]orslaget er en konsekvens af direktivets opregning af, hvem der er ansvarlig i 

anledning af en produktskade, idet der ikke er mulighed for at lade f.eks. en 

forsikringsordning, som arbejdsskadeforsikringen, træde i stedet for producentens 

ansvar”
134

.  

 

I en skrivelse fra Socialministeriet der blev sendt til Justitsministeriet forud for fremsættelsen af 

lovforslaget, anførte Socialministeriet bl.a., at en indførelse af regresret for produktskader i ASFL 

ville betyde, at det i hvert enkelt tilfælde måtte undersøges, om en skade kunne betegnes som en 

produktskade
135

. Det fremgår ikke klart heraf, om styrelsen anså dette for at være en positiv eller 

negativ konsekvens. Det har på den ene side den positive konsekvens, at der sættes fokus på 

produktarbejdsskader, hvilket kan medvirke til at forebygge arbejdsskader mere effektivt
136

. På den 

anden side har det den negative konsekvens, at styrelsen eller arbejdsskadeforsikringen i så fald 

måtte bruge tid og penge på at undersøge skadernes årsag nærmere.  

 Samme sted anførte styrelsen, at en indførelse af regresret ville medføre flere retssager, hvilket 

medfører administrative omkostninger, men som dog også under tiden kan have positive 

konsekvenser
137

. Slutteligt henleder styrelsen opmærksomheden på 77-betænkningen og den deri 

indeholdte diskussion vedrørende regresretten, der, som tidligere nævnt, førte til, at regresretten 

ikke allerede på dette tidspunkt blev fjernet fuldstændigt
138

. Sikringsstyrelsen så dermed formentlig 

også positive effekter af at genindføre regres for produktarbejdsskader.     

 

Lovforslaget blev kort efter fremsættelsen sendt i høring hos en række relevante organisationer. 

Dette medførte en række væsentlige bidrag til diskussionen om PAL, hvilket igen førte til, at 

ændringen i regresretten for arbejdsskadeforsikringen i ASFL § 55 blev fjernet fra det oprindelige 

forslag. De organisationer, der udtalte sig kritisk om forslaget var Assurandør-Societetet, 

Industrirådet og Advokatrådet. 

 

                                                 
132

Lovforslag nr. 265, § 18 
133

Tredje fremsættelse var blot en genfremsættelse af det andet forslag, og det endelige forslag var en genfremsættelse 

af dette, med hensyn til regresreglen i ASL    
134

Oprindelige forslag, bemærkningerne til § 18 
135

Vedlagt som bilag 1 
136

Se i afsnit 4.3.2 
137

Se afsnit 4.2 
138

Se afsnit 3.1.1. Konklusionen i betænkningen blev dog som bekendt (afsnit 3.1.2) senere tilsidesat i forbindelse med 

vedtagelsen af 1EAL. Bemærk i øvrigt at der i skrivelsen henvises til betænkningen afgivet den 5. marts 1974, men der 

må menes 77-betænkningen afgivet af et udvalg nedsat 5. marts 1974 
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3.2.1 Relevante høringssvar 

Advokatrådet mente ikke, at produktansvarsdirektivet nødvendiggjorde ændringen i ASFL § 55, 

idet der i forvejen fandtes produktansvarsforsikringer, hvor regresadgangen var begrænset 

aftalemæssigt
139

. Advokatrådet fandt dog ikke, at ændringen ville have den store betydning, og når 

de berørte offentlige institutioner ikke protesterede mod forslaget, ville Advokatrådet heller ikke 

protestere yderligere. 

  

Industrirådet var ligesom Advokatrådet uforstående over for nødvendigheden af at ændre 

muligheden for regres i ASFL § 55
140

. De henviste ligesom Advokatrådet til muligheden for at 

tegne produktansvarsforsikring og udtalte, at det måtte være ligegyldigt, hvem der i sidste ende 

betalte erstatningen, så længe skadelidte sikredes sin kompensation. Derudover henviste de til, at 

forbuddet var indført for at spare samfundet for store omkostninger ved retssager, og at disse 

retssager alligevel ikke ville medføre højere præmier for virksomhederne, og dermed højere priser 

for forbrugerne og en hensigtsmæssig spredning af risici. 

  

Assurandør-Societetet var noget hårdere i retorikken og advarede ”på det kraftigste” mod at indføre 

regres i ASL, da de fandt, at dette ville ”være meget upraktisk for [forsikrings]selskaberne og øge 

presset på domstolene”, og da de i øvrigt heller ikke mente, at direktivet nødvendiggjorde 

ændringen, idet direktivet sigter mod at beskytte skadelidte
141

. I en skrivelse af 16. september 

1986
142

 uddybede Societetet disse bemærkninger og anførte, at den skadelidte var sikret 

kompensation også uden ændringen, idet producenternes ansvarsgrundlag ville være uændret. De 

fandt på denne baggrund, at den foreslåede § 18 kun ville have betydning for udmålingen af 

erstatningen, hvilket af direktivet var overladt til medlemsstaterne
143

.  

 De negative konsekvenser ved ændringen var ifølge Assurandør-Societetet, at 

forsikringsselskaberne ville satse store summer på retssager, og at porteføljesammensætningen i 

forsikringsselskaberne gjorde, at der nok ikke kunne opnås enighed om regresfrafald. Derudover 

mente de, at ændringen virkede tilfældig, når EAL §§ 17, stk.1, 20, og 22, stk. 2 ikke samtidig 

ændredes; når disse bestemmelser ikke skulle ændres, ville det kun være i tilfælde af arbejdsskader, 

at man sikrede, at produktskader blev tilbageført til producenterne. Samtidig mente de, at det ville 

være imod intentionerne i EAL og den almindelige udvikling i øvrigt, hvilket var en henvisning til 

de hensyn, der lå bag at fjerne regressen ved 1EAL
144

.     

 

3.2.2. Øvrige udvalgsbilag   

I spørgsmål 1 fra Folketingets Retsudvalg til justitsministeren, blev ministeren bedt om at forholde 

sig til en række henvendelser, bl.a. fra Industrirådet
145

. Industrirådet havde foreslået, at lovens 

                                                 
139

Uddrag af høringssvaret af 18. august 1986 (vedlagt som bilag 2) 
140

Høringssvaret af 3. september 1986 (vedlagt som bilag 3) 
141

Høringssvar af 18. juli 1986 (vedlagt som bilag 4) 
142

Vedlagt som bilag 5 
143

Almindelige bemærkninger til det oprindelige forslag, pkt. 3.7 
144

Se afsnit 3.1.2 ovenfor 
145

Vedlagt som bilag 6 
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ufravigelighed
146

 kun skulle gælde for skadelidte, og ikke - som foreslået – den, der indtræder i 

skadelidtes krav. Til dette svarede Justitsministeriet, at der, udover hensynet til at beskytte 

mellemhandleren mod at producenter ville gennemtvinge ansvarsfraskrivelser, var mange fordele 

ved at producenterne i sidste ende bar risikoen for produktskader, hvorfor Industrirådets forslag 

ikke kunne tages til følge. Justitsministeriet udtalte: 

 

”Først og fremmest får man herved gjort det klart for alle, hvem det er, der skal sørge 

for at tegne forsikring for disse skader” 

 

Derudover uddybede Justitsministeriet dog ikke, hvilke fordele de så i at lade producenten bære 

risikoen for produktskader. 

 

3.2.2.3 Bemærkningerne vedrørende forholdet til ASL i det endelige forslag   

Justitsministeriet valgte på baggrund af de synspunkter, der kom frem i høringssvarene, at udelade 

det oprindelige forslags § 18 om ændring af ASFL § 55. Dog tilføjede ministeriet, at dette skete på 

trods af, at der fandtes at være tvivl om, hvorvidt reglen i ASFL § 55 var en udmålingsregel
147

. 

Eftersom argumentet om, at ASFL § 55 blot var en udmålingsregel, af Assurandør-Societetet blev 

anført som det primære argument for, at ASFL § 55 allerede var overensstemmelse med EU-retten, 

og for at ændringen således fandtes overflødig, tyder sidstnævnte tilføjelse på, at Justitsministeriet 

var i tvivl om lovforslagets overensstemmelse med EU-retten. 

 

 

3.3 Sammenfatning 

Gennemgangen af udviklingen hen imod det nuværende system, hvor erstatning efter ASL går forud 

for erstatning efter PAL, og hvor der ikke kan rettes regreskrav mod erstatningsansvarlige 

producenter, viser, at der ved implementeringen af PAD var størst fokus på at sikre de skadelidte 

arbejdstagere kompensation og på at mindske de administrative omkostninger ved 

erstatningssystemet. Præventive hensyn blev tilsyneladende tillagt betydning ved 1978-ændringen 

af ASFL, mens det ved vedtagelsen af 1EAL kun blev tillagt vægt for tingsskader. I forslagene til 

PAL fremgår præventive hensyn slet ikke af overvejelserne
148

. Der kunne imidlertid ligge 

præventive hensyn bag Justitsministeriets svar på spørgsmål 1, jf. afsnit 3.3.2.2. Derudover har 

retfærdighedshensyn været fremført både som argument for og imod regresreglen. 

 I næste kapitel vil det på denne baggrund blive analyseret, om ikke præventive hensyn alligevel 

taler for at indføre regresret i ASL, selvom hensynet til den skadelidtes kompensation ikke 

umiddelbart taler herfor. Derudover inkluderes hensynet til administrative omkostninger også i 

analysen, og det undersøges om størrelsen heraf kan retfærdiggøre beslutningen om ikke at 

genindføre regres for produktarbejdsskader. 

 

                                                 
146

PAL § 13 
147

Almindelige bemærkninger til det endelige forslag, pkt. 4 
148

Håndværksrådet nævnte godt nok dette hensyn i sit høringssvar, men dette fandt aldrig vej til lovforslaget 

(høringssvaret vedlagt som bilag 7) 
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Risikoallokeringshensyn har også været anført som argument imod regresret for 

arbejdsskadesikringen. I den efterfølgende analyse ses der dog bort fra dette hensyn, da 

risikoallokeringen sandsynligvis vil nærme sig det optimale, uanset om arbejdsskadeforsikringen 

eller producenten (og dennes ansvarsforsikring) bærer risikoen.  

  

For så vidt angår ASLs overensstemmelse med PAD har det på den ene side været anført, at PADs 

opregning af, hvem der er ansvarlig efter direktivets artikel 1 og 3, udtømmende gør op med, hvem 

der skal bære ansvaret for produktskader. Over for dette har det været anført, at regresreglen i ASL 

§ 77 blot er en udmålingsregel, og at udmåling af erstatning er overladt til medlemsstaterne. 

Hvorvidt det ene, det andet eller et tredje synspunkt må lægges til grund, ses der nærmere på i 

kapitel V.  
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Kapitel IV: Reale Hensyn 

 

Formålet med dette kapitel er at analysere, hvilke reale hensyn der taler for og imod at have regres 

for udbetalinger efter ASL. Disse reale hensyn identificeres ved hjælp af retsøkonomisk teori. I 

første afsnit analyseres hvilket formål erstatningsregler som dem i PAL ifølge retsøkonomisk teori 

bør have, når det drejer sig om alvorligere personskader. Ved vedtagelsen af PAL blev der primært 

lagt vægt på, at skadelidte skulle sikres kompensation, men dette er ifølge retsøkonomisk teori ikke 

nødvendigvis det vigtigste formål. 

 Der er som tidligere nævnt forskellige måder at regulere et område som produktarbejdsskader på, 

og i andet afsnit analyseres det derfor, i hvilket omfang sikkerhedsregulering eller 

erstatningssystemet er at foretrække, når de samlede omkostninger forbundet med 

produktarbejdsskader skal minimeres.  

 I det tredje afsnit analyseres hvorvidt markedet, eller den aftalemæssige regulering af 

produktarbejdsskader, må forventes at påvirke minimeringen af de samlede omkostninger for 

samfundet.  

 

 

4.1 Formålet med erstatning for produktarbejdsskader  

Det overordnede mål på et område som produktarbejdsskader er at minimere de samlede forventede 

omkostninger for samfundet, der er forbundet med disse skader. Erstatningsreglerne, herunder PAL, 

kan umiddelbart medvirke til dette formål ved at skabe incitamenter til at producere sikrere 

produkter, men som følge af samspillet med ASL sker dette kun i begrænset omfang
149

. 

 Ifølge forarbejderne er det primære formål med PAL at sikre kompensation til de 

tilskadekomne
150

. Dette formål blev, som nævnt ovenfor, anført som argument for at undlade en 

ændring af ASL § 77 i forbindelse med vedtagelsen af PAL. Det kunne imidlertid overvejes, om 

formålet med PAL ikke i højere grad burde være prævention. Forebygges flere 

produktarbejdsskader, er der ikke det samme behov for kompensation. Alle produktarbejdsskader 

kan dog ikke forebygges, og der vil derfor altid være et vist behov for at kompensere tilskadekomne 

arbejdstagere.   

 Kompensation kan sikres, uden at potentielle skadevoldere gives incitamenter til forebyggelse
151

, 

og modsat kan der også gives incitamenter til forebyggelse, uden at der samtidig sikres alle 

tilskadekomne tilstrækkelig kompensation
152

. Der må således foretages en vurdering af, hvilket af 

disse to formål, der er vigtigst for at opnå det overordnede mål om at minimere samfundets 

forventede omkostninger ved produktarbejdsskader. I det efterfølgende argumenteres der for, at 

erstatningsreglernes formål bør være forebyggelse frem for kompensation. 

 

                                                 
149

Afsnit 2.2 
150

Afsnit 2.1.3 og afsnit 3.3.1 
151

F.eks. et system hvor alle kompenseres i tilfælde af en ulykke, og omkostningerne herved betales af alle over skatten 
152

F.eks. erstatning for culpøse handlinger. I dette tilfælde vil kun de skadelidte, hvis skade skyldes en andens culpøse 

adfærd, få økonomisk kompensation for skader de lider.  
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4.1.1 Kompensation   

4.1.1.1 Retfærdighed 

Kompensation af tilskadekomne er vigtigt, først og fremmest fordi det er retfærdigt. Hvis nogen 

påfører andre et tab, er det kun rimeligt, at de genopretter skaden, ligesom det er retfærdigt, at alle 

har lige adgang til kompensation i tilfælde af skader. Retfærdighed er imidlertid vanskelig at 

definere, og endnu vanskeligere at undersøge empirisk, og det er ofte lettere at konstatere, om noget 

er uretfærdigt, frem for om det er retfærdigt
153

. Således er retfærdighed umulig at analysere alene 

ved hjælp af økonomisk teori, for som Posner siger: ”there is more to justice than economics”
154

.  

 På trods af vanskelighederne ved at behandle retfærdighed i økonomisk teori, bør der ikke ved 

udformningen af regler ses helt bort fra retfærdighed. I Calabresi's model anvendes retfærdighed 

derfor som en slags ”veto” mod regler, der i følge økonomisk teori er optimale, men som konkret 

ikke opfattes som retfærdige
155

. Dermed kan økonomisk teori belyse, hvad prisen er for at opnå 

retfærdighed
156

. 

 Det er imidlertid ikke sådan, at prævention nødvendigvis fører til uretfærdighed. Tværtimod er 

det vigtigt for at forebygge ulykker, at den, der forårsager skaderne, bærer tabet herved, hvilket vel 

er indbegrebet af retfærdighed. I forbindelse med 77-forslaget blev det anført, at regres ofte ville 

medføre et uretfærdigt resultat for skadevolder
157

. Argumentet er dog vanskeligt at følge, særligt når 

skadevolder er et selskab.        

 

4.1.1.2 Tabets karakter 

I afhandlingen fokuseres på alvorligere personskader. Modsat skader på personers ejendom kan 

alvorligere personskader ofte ikke kompenseres fuldt ud med en erstatningsudbetaling. Skades en 

genstand med en given økonomisk værdi, kan genstanden som oftest kunne genanskaffes, hvis 

ejeren modtager en erstatning svarende til denne værdi. På den måde får skadelidte genopretning. Er 

det derimod skadelidtes person, der lider skade, vil dette medføre nogle økonomiske tab, som f.eks. 

tabt arbejdsfortjeneste. Dette tab kan i princippet genoprettes fuldt ud, men derudover vil der være 

visse tab, som kun vanskeligt kan gøres op i penge. Skadelidte får ikke mindre ondt, fordi han får 

godtgørelse for svie og smerte, og uanset hvor stor erstatning afdødes familie modtager, genopretter 

det ikke tabet af et familiemedlem. På den måde er kompensation eller genopretning ofte ikke mulig 

ved personskader, og af den grund svækkes argumentet om, at formålet med at have 

erstatningsregler for personskader er at sikre kompensation
158

.  

 

4.1.1.3 Alternative måder at sikre kompensation 

Uanset om formålet er kompensation eller forebyggelse, vil erstatningsregler altid medføre 

kompensation af skadelidte i et vist omfang. Hertil kommer, at der er alternative måder at sikre 

kompensation på, og disse alternativer bliver i høj grad udnyttet. I Danmark har vi et meget 
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Calabresi (1970), s. 24. Se derudover om emnet Posner (1992), s. 27 og Shavell (2007), s. 295f 
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Posner (1992), s. 27. 
155

Calabresi (1970), s. 26 
156

Posner (1992), s. 27 
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Se afsnit 3.1.1 
158

Se hertil Shavell (2007), s. 228f og Posner (1992), s. 196ff 
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veludviklet velfærdssystem, der sikrer os den behandling, vi har behov for, i tilfælde af skader. Der 

er endvidere mulighed for at modtage sygedagpenge, førtidspension i tilfælde af meget alvorlige 

skader, støtte til diverse enkeltudgifter, hjemmehjælp mv.
159

 Det må antages, at disse ydelser, over 

en bred kam, dækker de væsentligste kompensationsbehov for de fleste mennesker.  

 I tillæg til den kompensation, alle kan modtage fra staten i form af forskellige ydelser, er det 

muligt for den enkelte, eller kollektivt i forening med andre, at tegne en forsikring mod de 

resterende økonomiske tab, der opstår ved skader. På den måde kan den enkelte sikre sig fuld 

kompensation for de pekuniære tab, der måtte lides ved arbejdsskader. ASL udgør i princippet en 

sådan forsikringsordning, der er finansieret af arbejdsgiveren
160

, og på den måde er den også et 

alternativ til erstatningsreglerne med hensyn til at sikre kompensation. Denne virkning af ASL 

fjernes ikke ved at give forsikringsselskaberne mulighed for at søge regres hos producenterne.     

 Disse alternative måder at sikre kompensation på er ifølge økonomisk teori mere velegnede end 

erstatningsreglerne til at sikre kompensation, bl.a. fordi kompensationen ikke i samme omfang 

bliver vilkårlig, den udbetales typisk hurtigere, og tabet spredes maksimalt via skatterne
161

.  

 

4.1.2 Forebyggelse 

4.1.2.1 Den dominerende teoretiske opfattelse 

Flere økonomiske teoretikere mener, at det primære formål med erstatningsreglerne bør være at 

give incitamenter til at undgå skader. Således skriver Posner om erstatningsreglerne, at”its 

economic function, however, is not compensation but deterrence of inefficient accidents.”
162

 Ifølge 

Posner bør den eneste begrundelse for et erstatningssystem være, at det giver incitament til at 

påbegynde sikrere aktiviteter eller til at gøre eksisterende aktiviteter sikrere. Ligeledes skriver 

Shavell, at hvis”liability is to be employed in some area of accident, the major justification should 

be that liability creates incentives towards safety.”
163

 Spørgsmålet er imidlertid, om 

erstatningssystemet virkelig giver incitamenter til at forebygge skader.  

 Teoretisk set, dvs. under de forudsætninger som denne og lignende analyser bygger på, har 

erstatningsregler, som vi har set, en forebyggende effekt
164

, men hvorvidt dette også er tilfældet i 

virkeligheden, forudsætter naturligvis en empirisk undersøgelse. De empiriske undersøgelser af 

erstatningsreglers præventive virkning der findes, må desværre siges at være behæftet med en vis 

usikkerhed. Usikkerheden skyldes i høj grad, at det er vanskeligt at isolere effekten af enkelte 

regler, idet alle andre forhold, der påvirker antallet af ulykker, sjældent kan holdes konstant. Der 

sker blandt andet hele tiden en teknologisk udvikling, vi lærer af tidligere fejl, oplysningsfokus 

skifter konstant, og anden regulering ændres løbende. Dette betyder ikke, at den foreliggende empiri 

er uden betydning, men dog at konklusioner vedrørende erstatningsreglernes virkning, foruden 
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F.eks. https://www.borger.dk/Sider/Sygedagpenge.aspx, http://www.sm.dk/TEMAER/SOCIALE-

OMRAADER/SOCIALE-YDELSER/Sider/default.aspx og https://www.borger.dk/Sider/Hjemmehjaelp.aspx  
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Von Eyben (2011), s. 373ff  
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Se f.eks. Calabresi (1970), s. 46f; Atiyah (1970), s. 1ff; Shavell (2007), s. 297 og Posner (1992), s. 202ff. Disse 

teoretikere bygger dog deres udsagn på erstatningsansvar på culpa-grundlag. Selvom ansvaret efter PAL er objektivt, 

indeholder defektkravet et culpaelement, jf. afsnit 2.1.3  
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Posner (1992), s. 202 
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Shavell (2007), s. 298 
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Se afsnit 2.2, særligt 2.2.2 
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empirien, må støttes på intuition
165

. Af denne grund findes der selvfølgelig undersøgelser, der 

drager vidt forskellige konklusioner, men der er trods alt en overvægt af undersøgelser, der peger i 

samme retning. I det følgende gengives hovedlinjerne af de vigtigste undersøgelser, inden det 

sammenfattes, hvorvidt målet med PAL bør være kompensation eller forebyggelse.  

 

4.1.2.2 Empiriske undersøgelser  

I Atiyahs bog fra 1970, der primært handler om kompensation som mål med ”accident law”, 

behandles erstatningsreglernes forebyggende virkning i et par kapitler. Han argumenterer for, at 

forebyggelse kun - eller i hvert fald bedst - kan ske ved at give personer klare retningslinjer for, 

hvordan de skal gebærde sig. Han var dermed kritisk over for erstatningsreglernes forbyggende 

virkning, der jo netop lader det være op til den enkelte at vurdere, hvordan risici mindskes. Han 

henviser til tal fra maskinpresseindustrien, hvor der i 1966 blev indført regler om uddannelse af 

operatører, krav om daglig inspektion, test af afskærmning og grundigere periodiske undersøgelser 

af maskinerne. Tallene viser, at antallet af ulykker faldt med 50 (10 pct.) i det år, reglerne blev 

vedtaget, med 98 (25 pct.) det år, reglerne trådte i kraft, og med 122 (35 pct.) det efterfølgende år
166

. 

Ud over det generelle problem med at isolere virkningen af enkelte regler lider Atiyahs tal også 

under den svaghed, at de bygger på en meget kort årrække. Det kunne f.eks. være interessant at se 

udviklingen før 1964, og om der i forvejen var en faldende tendens i antallet af ulykker. Tallene 

viser, at de sikkerhedstiltag, der blev indført, tilsyneladende virkede, men de siger ikke 

nødvendigvis noget om erstatningsreglernes forbyggende virkning generelt. I dette tilfælde var det 

muligt at give nogle klare retningslinjer, der virkede, men der vil være masser af tilfælde, hvor dette 

er vanskeligt at gøre eller uforholdsmæssigt dyrt
167

. 

 

Chelius har i en række artikler lavet statistiske empiriske undersøgelser af forskellige reglers 

indflydelse på antallet af arbejdsskader
168

. I sine analyser har han forsøgt at tage højde for en række 

af de usikkerheder, der vil være forbundet med sådanne undersøgelser. Overordnet set er hans 

konklusion, at erstatningssystemet og økonomiske incitamenter til sikkerhed virker. Hans 

konklusioner er imidlertid lidt selvmodsigende med hensyn til, hvem det er vigtigst at give 

incitamenter for at forebygge arbejdsskader.  

 I to af hans artikler konkluderer han således, at højere kompensation efter ”worker’s 

compensation scheme” (amerikansk pendant til ASL) medfører flere arbejdsskader, og at lavere 

kompensation medfører færre arbejdsskader, pga. arbejdstagernes forringede henholdsvis 

forbedrede incitament til at forebygge skader
169

. I en tredje artikel konkluderer han ligeledes, at 

højere kompensation medfører flere arbejdsskader; men dog samtidig færre alvorlige ulykker som 
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Shavell (2007), s. 292 
166

Atiyah (1970), s. 554 
167

Se afsnit 4.2.1 og 4.2.3.4 
168

Chelius (1974-1988) 
169

Chelius (1974), s. 715 og Chelius (1988), s. 321. 1974-artiklen kan dog kritiseres for ikke at tage højde for, at højere 

erstatning giver incitament til flere anmeldelser. Den kritik behandler han i 1988-artiklen, og afviser samtidig at det 

spiller nogen væsentlig rolle for hans konklusion   
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følge af arbejdsgiverens forbedrede incitamenter til at skærpe sikkerheden på arbejdspladsen
170

. I 

den sidste artikel kommer han frem til, at en skærpelse af arbejdsgiverens erstatningsansvar 

historisk set har ført til færre ulykker, og samtidig at sikkerhedsregulering ikke har haft nogen 

signifikant effekt
171

. Chelius arbejde antyder således, at økonomiske incitamenter både virker over 

for virksomhederne og over for arbejdstagerne, men det tydeliggør dog også den konflikt, der er 

mellem disse incitamenter; på den ene side giver højere kompensation arbejdsgiveren stærke 

incitamenter til at forebygge skader, men på den anden side forringer det arbejdstagerens – og vice 

versa. En sådan konflikt findes ikke på samme måde mellem producenterne og arbejdstagerne, idet 

det kun er producenterne, der kan forebygge tilstedeværelsen af defekter.   

 

I Viscusi og Moores artikel fra 1989 og deres bog fra 1990, når de også den konklusion, at 

”workers' compensation scheme” faktisk giver arbejdsgiverne incitamenter til at forbedre 

sikkerheden på arbejdspladsen
172

. Ifølge Viscusi og Moore ikke bare virker den amerikanske 

ordning, det er også ”by far the most influential governmental program for reducing workplace 

fatalities”. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at arbejdsgiverne i USA - i modsætning til de 

danske arbejdsgivere - har regres mod ansvarlige tredjemænd
173

.  

 

Der findes flere undersøgelser af ansvarsreglerne i færdselslovgivningen og deres påvirkning af 

forebyggelse af ulykker
174

. Dette skyldes, at mange lande på et tidspunkt skiftede det traditionelle 

culpaansvar ud med objektivt ansvar kombineret med obligatoriske ansvarsforsikringer, ligesom vi 

gjorde det herhjemme. Elisabeth Landes undersøgte udviklingen i stater, der havde indført objektivt 

ansvar og obligatorisk forsikring og kombineret dette med en begrænsning af de erstatningsposter, 

der dækkes, samt en begrænsning af muligheden for culpasøgsmål mod skadevolderne for det tab, 

der ikke blev dækket af forsikringen, hvorved der samlet set skete en lempelse af skadevolderens 

potentielle erstatningsansvar. Undersøgelserne viste, at antallet af ulykker i disse stater var steget, 

og at jo større en begrænsning af culpasøgsmål, staterne havde indført, desto større var stigningen i 

antallet af ulykker
175

.  

 Bruce undersøgte, på baggrund af andres statistiske arbejde, hvorvidt der var belæg for en række 

kritikpunkter, der gennem tiden var blevet fremført mod erstatningsreglers forebyggende virkning . 

Et af disse kritikpunkter var, at fysiske personer ikke gives incitamenter til at handle agtpågivende 

som følge af risikoen for økonomisk ”straf”. Han kiggede bl.a. på færdselslovgivningen, hvor 

kritikkerne for det første mente, at erstatningsreglerne ikke virkede præventivt, fordi bilkørsel skulle 

være så kompleks en aktivitet, at personer ikke har kontrol over deres handlinger, og for det andet 

fordi frygten for personskader allerede skulle give tilstrækkelige incitamenter. De data, som Bruce 
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Chelius (1982), s. 241. I Chelius (1988) undersøgte han dog også korrelationen mellem kompensationens størrelse og 
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Chelius (1976), s. 306f  
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kiggede på, viste imidlertid, at den økonomiske trussel rent faktisk gav fysiske personer incitament 

til at køre mere sikkert, men dog også at truslen om erstatningsansvar virker bedre over for 

virksomheder
176

. 

 Schwartz behandlede også erstatningsreglernes forbyggende virkning og kritikken heraf. Han så 

blandt andet nærmere på data fra færdselslovgivningen. Schwartz konkluderede, at 

erstatningsreglerne (culpa) langt fra virker som forudsat i teorien, men at de dog har en moderat 

forebyggende virkning. Herefter overvejede han, hvor meget erstatningsreglerne skal forebygge, før 

det kan betale sig at beholde dem, og han kom frem til, at en reduktion i antallet af ulykker omkring 

4 % kunne retfærdiggør erstatningssystemet
177

. Dette tal bygger selvfølgelig på en del estimater og 

er selvfølgelig ikke udtryk for nogen endegyldig sandhed, men det antyder ikke desto mindre, at 

selv en moderat forebyggende effekt kan retfærdiggøre de administrative omkostninger, som 

erstatningssystemet medfører. Selvom Schwartz selv udregnede et estimat for, hvor meget 

forebyggelse erstatningsreglerne generelt skal give, mener han ironisk nok, at den forebyggende 

virkning ved erstatningsregler, må vurderes fra sektor til sektor
178

. 

 

Priest har behandlet virkningen af det skærpede produktansvar i USA, der ligesom 

færdselslovgivningen er blevet skærpet igennem tiden. Han så i den forbindelse nærmere på antallet 

af produktskadesager sammenholdt med det samlede antal ulykker, der måtte antages muligvis at 

være produktrelaterede, for den periode, hvor ansvarsskærpelsen fandt sted. Selvom tallene, som 

følge af det skærpede ansvar, viser en kraftig stigning i antallet af produktskadesager, ses ingen 

kraftig reduktion i antallet af ulykker. Dette skulle ifølge Priest indikere, at det skærpede 

produktansvar ikke har bidraget til signifikant mere forebyggelse. Med henvisning til svaghederne i 

det benyttede datasæt, navnlig at det omfatter ulykker generelt og altså ikke specifikt 

produktskader, erkender han dog også, at ”no confident conclusions can be reached about the 

success of product liability law…”
179

 

 

4.1.3 Sammenfatning 

Selvom kompensation af skadelidte må siges at være et vigtigt samfundsmæssigt mål, synes der i 

teorien at være enighed om, at erstatningsreglerne ikke er den bedste måde at opnå dette mål på. 

Dertil kommer, at det ikke er muligt at genoprette skadelidte fuldt ud med økonomisk 

kompensation, når der er tale om mere alvorlige personskader – særligt i tilfælde af død. 

Forebyggelse af skader er netop derfor på dette område særligt vigtigt. Heller ikke 

retfærdighedshensyn synes at tale afgørende imod, at formålet erstatning for alvorligere 

personskader efter PAL bør være prævention.  

  De empiriske undersøgelser, der foreligger vedrørende erstatningsreglers præventive virkning, 

er ikke entydige, men flere viser dog klare tegn på, at erstatningsregler har en forebyggende 

virkning, også når det drejer sig om at forebygge personskader. Flere undersøgelser antyder 

samtidig, at de incitamenter, erstatningsreglerne skaber, langt fra altid er som forudsat i teorien.   
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Samlet set synes det på denne baggrund uhensigtsmæssigt, at der ikke ved gennemførelsen af PAD 

var større fokus på erstatningsreglernes – og dermed regresmulighedens – præventive virkning i 

forhold til personskader.  

 

 

4.2 Erstatningsregler vs. sikkerhedsregulering 

Traditionelt har teorien fokuseret på, om erstatningsregler eller sikkerhedsregulering er at 

foretrække som reguleringsmekanisme for det, der bredt kan betegnes som ”accident law”
180

. Disse 

teoretikere anskuer de to muligheder som alternativer, der principielt må vælges imellem. I nyere 

teori har nogle dog foreslået, at hvis erstatningsregler og sikkerhedsregulering på et område som 

”accident law” anvendes sammen, kan det skabe en mere optimal regulering, og dermed anskues de 

to regeltyper som komplementære
181

.  

 I de efterfølgende afsnit ses der nærmere på disse to syn på sam-/modspillet mellem de to 

regeltyper. Hvis der er tale om, at reglerne er komplementære, vil dette nemlig i sig selv være et 

realt hensyn, der taler for at tillade arbejdsskadesikringen regres for produktskader. Dette skyldes, 

som analysen i afsnit 2.2.2 viste, at erstatningssystemet, i form af PAL, reelt er sat ud af spil for så 

vidt angår produktarbejdsskader, netop fordi der ikke er mulighed for at rette regreskrav mod 

producenten.     

 

4.2.1 Substitutter 

Atiyah var som tidligere nævnt ikke tilhænger af at anvende erstatningssystemet, eller et hvilket 

som helst kompensationssystem for den sags skyld, til at opnå forebyggelse af ulykker. For at et 

kompensationssystem skal give incitamenter, må det være skadevolderen, der betaler 

kompensationen, og dette er ifølge Atiyah ikke tilfældet ved offentlige sikringsordninger og i 

tilfælde, hvor skadevolderen har en forsikring
182

. Der er bred enighed i teorien om Atiyah’s første 

påstand, men der er derimod teoretiske argumenter for, at erstatningsreglerne kan give incitamenter, 

på trods af at ansvaret er forsikringsdækket
183

, og endda i nogle tilfælde faktisk medvirke til at 

forbedre incitamenterne, jf. afsnit 4.2.1.2. Derudover har forsikringsselskaberne også selv en tro på, 

at de via policen kan give forsikringstageren incitamenter til forebyggelse, i hvert fald når 

forsikringstageren er erhvervsdrivende
184

.  

 Selv i tilfælde, hvor skadevolder ikke er forsikringsdækket, er Atiyah skeptisk over for 

erstatningsreglers forebyggende virkning, idet personer ifølge ham ikke kan styre deres uforsætlige 

handlinger
185

. Eksemplerne, Atiyah henviser til, er primært situationer, hvor fysiske personer er 

skadevoldere, og de er derfor også mindre sigende for situationer, hvor skadevolderen er et selskab. 

Der er da også en vis enighed i teorien om, at erstatningsreglerne er bedre til at skabe incitamenter 

for selskaber end for fysiske personer. På trods heraf er Atiyah klar fortaler for sikkerhedsregulering 
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frem for erstatningsregler som incitamentsskaber på grund af erstatningsreglernes mangler, som er 

beskrevet ovenfor. Han overser dog, eller tillægger det mindre betydning, at sikkerhedsreguleringen 

har sine egne svagheder. 

  

Der findes en række faktorer, der spiller ind på den relative vurdering af, hvor attraktive 

henholdsvis erstatningsregler og sikkerhedsregulering er. De væsentligste af disse faktorer er 

information om risici, ”judgment-proofness”, risiko for at skadevolder undslipper sagsanlæg og 

administrative omkostninger. I det efterfølgende vurderes hvordan disse faktorer spiller ind på 

reguleringens effektivitet.   

 

4.2.1.1 Information om risici
186

 

Bestemmende for hvorvidt det er sikkerhedsregulering eller erstatningsregler, der sikrer de bedste 

incitamenter, er først og fremmest hvilken part, der har bedst information omkring risici ved en 

given aktivitet, herunder hvad prisen for at mindske risici er, og hvilke alternativer der er mest 

omkostningseffektive. Har skadevoldere generelt bedst information, taler det for anvendelse af 

erstatningsregler, hvorimod sikkerhedsregulering vil være mere attraktiv i tilfælde, hvor det 

offentlige har bedst information.  

  

Ifølge Shavell (1984), vil selskaber ofte have bedre information end det offentlige, idet det 

offentlige umuligt kan iagttage samtlige handlinger, som selskaber foretager sig. Samtidig vil 

selskaberne have forskellige risikoprofiler og omkostninger ved at forebygge skader. Når det 

offentlige i den situation sætter én standard, der gælder for heterogene selskaber, vil nogle således 

blive ”overafskrækket”, og forebygge flere skader, end det kan betale sig, mens andre bliver 

”underafskrækket” og således forebygger færre.  

  

Der vil dog være typer af risici, for hvilke det bedre kan betale sig, at det er det offentlige frem for 

selskaberne, der tilegner sig viden om, hvordan skader forebygges. I sådanne tilfælde er det mere 

optimalt, at det offentlige fastsætter en sikkerhedsstandard frem for at lade det være op til det 

enkelte selskab. Dette vil typisk være tilfældet ved risici, der påvirker et stort antal selskaber eller 

personer på samme måde, og hvor det er forbundet med omkostninger at tilegne sig den nødvendige 

viden. 

 

For det andet har det betydning, om information vedrørende skadeforvoldende aktiviteter er bedst 

tilgængelig før eller efter en skade er indtrådt. Er det med andre ord muligt for en offentlig 

myndighed, inden skaden sker, at få information om eller kontrollere den adfærd, der potentielt 

forvolder skader, taler det for sikkerhedsregulering. Der er umiddelbart ingen information, der kun 

kan skaffes i en retssag eller ved det offentliges kontrol, og derfor kommer dette forhold i princippet 

til at handle om de administrative omkostninger, der er ved at skaffe den nødvendige viden, jf. 

nedenfor.  
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4.2.1.2 Judgement-proofness
187

  

Begrebet judgment-proofness dækker over den negative påvirkning af skadevolderes incitamenter 

til agtpågivenhed, som skyldes at skadevolderen har begrænsede aktiver. Problemstillingen er 

primært relevant, hvor skadevolder er selskaber, hvor ejerne hæfter begrænset, og hvor de 

forventede tab, i tilfælde af skader, med stor sandsynlighed overstiger skadevolderes aktiver. Når 

aktiverne er begrænsede, og ejerne ikke hæfter for selskabets gæld, vil de økonomiske incitamenter, 

erstatningsansvaret skaber, begrænses af selskabets aktiver
188

 
189

. 

  

Tilstedeværelsen af dette problem taler således for sikkerhedsregulering, om end i mindre grad når 

håndhævelsen af sikkerhedsreguleringen sker igennem bødestraffe, da disse de facto får samme 

virkning som erstatningsreglerne. Problemet med judgment-proofness kan afhjælpes på forskellige 

måder blandt andet ved hjælp af en (lovpligtig) forsikring, når forsikringsgiver har mulighed for at 

påvirke forsikringstagers incitamenter. På denne måde spredes forsikringstagerens 

erstatningsforpligtelse ud over en længere periode, så der ikke opstår et stort tab, som overstiger 

aktivernes værdi, og dermed hæmmer vedkommendes incitamenter.        

 

4.2.1.3 Begrænsning i skadevolders ansvar
190

 

Hvis skadevoldere kun sjældent vil blive sagsøgt, når de har forvoldt en skade, taler det for at 

anvende sikkerhedsregulering frem for erstatningsregler. Der kan være mange grunde til, at 

skadevolder ikke bliver sagsøgt, f.eks. at det ikke er muligt at finde frem til skadevolder, eller at den 

skade, der rammer den enkelte, er så lille, at det ikke kan betale sig at føre sagen. 

Erstatningsreglernes forebyggende virkning formindskes, hvis erstatningens størrelse ikke svarer til 

det tab, der er lidt.  

 

4.2.1.4 Administrative omkostninger
191

   

Modsat de tre førstnævnte faktorer har de administrative omkostninger ved erstatningsregler og 

sikkerhedsregulering ikke indflydelse på, hvor stor den forebyggende virkning af den pågældende 

regel kan forventes at have. Dette betyder dog ikke, at denne faktor er uden betydning – tværtimod. 

De administrative omkostninger er det, samfundet må betale for en given forebyggende virkning, og 
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Shavell (1984), s. 360ff 
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Problemet kan også skyldes at selskabets beslutningstagere, dvs. ansatte fra topledelse til bund, ikke hæfter for 
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dette betyder, at regler, der har en relativt lille forebyggende virkning, kan være at foretrække, hvis 

de administrative omkostninger ved alternativet er relativt højere. 

  

De administrative omkostninger, der er forbundet med de forskellige reguleringsmekanismer, vil 

ofte have en ikke ubetydelig størrelse. Sikkerhedsregulering medfører omkostninger til det 

offentlige tilsyn, omkostninger i forbindelse med behandling af straffesager ved domstolene og 

derudover de omkostninger, der forbundet med at private må sætte sig ind i – til tider – omfangsrige 

og komplicerede regler. Erstatningssystemet medfører også omkostninger til retssager, men 

derudover er der også omkostninger forbundet med de sager, der aldrig kommer for en dommer, 

fordi der indgås et udenretligt forlig. Omkostninger må her forstås bredt, og inkluderer, ud over 

direkte omkostninger, den tid og energi, der bruges på behandlingen af en given skade for alle 

parter. 

  

Ofte vil erstatningsreglerne have en omkostningsmæssig fordel, idet de administrative 

omkostninger kun skal afholdes i tilfælde af skader, modsat sikkerhedsreguleringen hvor 

omkostningerne afholdes uafhængigt af skaderne. Dog kan de administrative omkostninger i 

forbindelse med erstatningsreglerne være så store, at de overstiger omkostningerne ved 

sikkerhedsreguleringen. Dette vil især være tilfældet, hvis der er tilpas meget usikkerhed om 

ansvarsgrundlag, tabets størrelse mv., og hvis dette medfører, at en eller begge parter er villige til at 

bruge mange ressourcer på at vinde sagen.   

 

4.2.2 Komplementarer 

Shavell (1984) var den første til at antyde, at en kombination af erstatningsregler og 

sikkerhedsregulering, i nogle tilfælde, vil være bedre end blot at vælge den ene frem for den 

anden
192

. Shavells betragtninger blev senere behandlet og bekræftet i Kolstad et. al (1990) og 

Ewerhart & Schmitz (1999). De to reguleringsformer er, ifølge disse forfattere, generelt 

komplementære i de tilfælde, hvor de fire førnævnte faktorer ikke entydigt peger på den ene af de 

to. Hvis de to reguleringsformer er komplementære, er det endvidere mest optimalt, at 

sikkerhedsreguleringsstandarden sættes under det niveau, der ville være optimalt, hvis 

sikkerhedsregulering blev anvendt alene
193

. Derved reduceres antallet af selskaber, som udsættes for 

overregulering, mens erstatningsreglerne giver de selskaber, der underreguleres af den lavere 

standard, yderligere incitamenter til at være agtpågivende.  

 Rent intuitivt virker det plausibelt, at erstatningsregler som PAL og sikkerhedsregulering er 

komplementære reguleringsformer. Det ses da også ofte i praksis, at både erstatningsregler og 

sikkerhedsregulering anvendes sammen på et givent område, som f.eks. ved arbejdsgivers ansvar 

for arbejdsskader, hvor der findes sikkerhedsregulering i form af AML og erstatningsregler i form 

af ASL og det almindelige culpa-princip
194

. I det efterfølgende lægges det derfor til grund, at det er 

optimalt at anvende både erstatningsregler og sikkerhedsregulering, hvis ikke de relevante faktorer 

entydigt taler for at anvende den ene reguleringsform frem for den anden.    
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4.2.3 Produktarbejdsskader 

På området for produktarbejdsskader er det tilstedeværelsen af defekter, der skal forebygges. Det er 

per definition kun producenten, der kan forebygge defekter, og derfor ses der i det følgende 

udelukkende på dennes incitamenter. En arbejdstager eller en arbejdsgiver kan ikke gøre et produkt 

defekt i PALs eller de i retspraksis udviklede reglers forstand, da defektbegrebet indebærer en 

betingelse om, at defekten er til stede på tidspunktet, hvor produktet bliver bragt i omsætning
195

. De 

produkter, der fokuseres på i forhold til denne type af skader, er som tidligere nævnt produkter, der 

udelukkende anvendes i erhverv
196

.   

 

4.2.3.1 Information om risici 

Generelt vil de enkelte producenter, også når det gælder produktarbejdsskader, have bedre 

information om risici end myndighederne. Dette gælder i høj grad risici for fabrikationsdefekter og 

de designdefekter, der skyldes farer, der ikke er åbenbare. Grunden til dette er, at 

fabrikationsprocessen og udviklingsfasen, hvor de to typer af defekter opstår, ofte vil være 

forskellige alt efter hvilket produkt og hvilken producent, der er tale om. Derudover kræver det en 

vis fordybelse i de forskellige processer at opdage og forebygge uhensigtsmæssigheder. På relativt 

korte myndighedstilsyn vil det ofte ikke være muligt for myndigheden at opnå denne indsigt.  

  

Hvis det offentlige skulle skaffe sig den samme viden som alle producenter, ville det kræve enorme 

ressourcer - og dermed administrative omkostninger. Derfor vil det være vanskeligt eller meget dyrt 

for myndighederne at sætte en standard, der skal gælde alle producenter. Alternativt vil der blive 

tale om en meget generel standard, således at der alligevel overlades et skøn til selskaberne, hvilket 

gør standarden vanskelig at kontrollere. Netop dette er karakteristisk for CE-mærkningsdirektiverne 

og de bekendtgørelser, der implementerer disse
197

.  

  

Når det derimod gælder designdefekter ved åbenlyse farer og informationsdefekter, vil 

myndighederne ofte have lige så god information som producenterne, og det vil være langt lettere at 

sætte og overvåge én fælles standard
198

.       

 

4.2.3.2 Judgment-proofness 

Der findes at være grobund for judgment-proofness for produktarbejdsskader, da tabene for 

skadelidte er alvorlige og kan være meget store rent økonomisk. Når problemet formentlig alligevel 

ikke er så stort, skyldes det, at mange produktionsselskaber har tegnet en produktansvarsforsikring. 

Forsikringsselskaberne kan teoretisk set – og tilsyneladende også ifølge dem selv
199

 - påvirke 

selskabers incitamenter, og derigennem løses problemet med judgment-proofness i hvert fald 

delvist. 
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 De relevante produkter vil ikke, på samme måde som forbrugsvarer, blive spredt ud til en bred 

kreds, men være begrænset til en smallere kreds af selskaber og deres ansatte. Dermed begrænses 

antallet af personer, der potentielt lider skade som følge af en defekt, hvilket betyder, at 

sandsynligheden for, at tabet overstiger producenternes aktiver, formindskes.  

 Alt i alt lader problemet dermed ikke til at være så stort på området for produktarbejdsskader. 

Det er dog stadig et problem, og dermed et argument for at supplere erstatningsreglerne med 

sikkerhedsregulering. For at sikkerhedsreguleringen kan løse problemet med judgment-proofness, 

må håndhævelsen af reguleringen dog – som forklaret ovenfor - ikke hvile for meget på 

bødestrafsanktionen.        

 

4.2.3.3 Begrænsning i skadevolders ansvar  

Hvis regresreglen i ASL § 77, 1. pkt. ændres, vil det fortsat være arbejdsskade-

forsikringsselskaberne, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal anlægges sag, indgås forlig, 

eller om sagen må droppes. Eftersom forsikringsselskaber er professionelle aktører, der konstant 

arbejder med at træffe sådanne beslutninger, må de antages at gøre krav gældende mod 

producenterne i de tilfælde, hvor de mener, at kravet er muligt at gennemføre. Der vil være nogle 

tilfælde, hvor det ikke kan betale sig for forsikringsselskabet at lægge sag an på grund af tabets 

ringe værdi. Dette vil dog formentlig være sjældent, da tabene ved alvorlige skader ofte vil være 

betydelige. Derudover betyder det ikke så meget, hvis små krav droppes, når blot de store krav 

bliver gjort gældende. Producenternes incitamenter vil derfor ikke blive signifikant under det 

optimale som følge af manglende sagsanlæg/forlig.   

 

4.2.3.4 Administrative omkostninger 

Gennemgangen af de første tre faktorer synes ikke at give holdepunkter for helt at droppe en 

erstatningsregel til fordel for sikkerhedsregulering på området for produktarbejdsskader. Det eneste 

mulige rationale bag en eventuel afskæring af erstatningsansvaret efter PAL, synes derfor at være, 

at de administrative omkostninger ved erstatningssystemet overstiger værdien af den forebyggende 

virkning, eller at erstatningssystemet generelt giver en lavere nettogevinst for samfundet end 

sikkerhedsregulering. Dette synes da også at være begrundelsen for Assurandør-Societetets 

høringssvar vedrørende forslaget om ændring af § 77 i ASL, der er omtalt ovenfor.  

 Med hensyn til om nettogevinsten ved erstatningsreglerne overstiger nettogevinsten ved 

sikkerhedsregulering, er det åbenbart, at det for nogle typer af defekter vil være muligt at sætte en 

klar standard, som er simpel at overholde og dermed simpel at føre tilsyn med. Dette er, som 

tidligere antydet, muligt med de åbenlyse designdefekter, f.eks. krav om afskærmning af 

bevægelige dele, og informationsdefekterne, f.eks. ved at stille krav om overordnede grupper af 

informationer, der skal gives med produktet. Derfor vil sikkerhedsregulering formentlig samlet set 

regulere disse defekter mest hensigtsmæssigt.  

 Derimod vil det, for de øvrige typer af defekter, hvor standarderne nødvendigvis må fastsættes i 

mere generelle krav, ikke være forbundet med omkostningsbesparelser at anvende 

sikkerhedsregulering frem for en erstatningsregel. I mangel af detaljerede angivelser vil sådanne 

standarder ikke give nogen klarere retningslinjer end en erstatningsregel, og det vil derfor ikke føre 

til færre retssager. Retssagerne vil blot i stedet handle om erstatningsansvaret frem for 
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strafsanktionen. Derfor må erstatningsansvaret foretrækkes til regulering af disse typer af defekter 

eller i hvert fald supplere strafansvaret, når bødeniveauet gør, at strafansvaret må forventes at have 

lille forebyggende virkning. Der skulle heller ikke være noget i vejen for at behandle straf- og 

erstatningssøgsmål i samme retssag, ligesom det gøres inden for f.eks. patentretten, og derved kan 

producenternes incitamenter styrkes på en omkostningseffektiv måde
200

. 

  

Spørgsmålet, om der overhovedet er en nettogevinst ved erstatningssystemet i dette tilfælde, må 

nødvendigvis besvares gennem en empirisk undersøgelse. En så dybdegående empirisk 

undersøgelse, der kunne belyse dette spørgsmål fyldestgørende, er imidlertid for omfattende til 

denne afhandling. Derfor vil der i det følgende kun blive anført argumenter, der bygger på andres 

empiri og på teorien i øvrigt.  

 En stor del af de administrative omkostninger er transaktionsomkostninger i forbindelse med 

forhandling og indgåelse af forlig eller eventuelt retssag. Forsikringsselskaber må dog forventes at 

kunne effektivisere forligs- og retssagsprocessen, idet de varetager et stort antal ensartede sager
201

. 

For produktarbejdsskader vil der ofte være forsikringsselskaber ”på begge” sider, og derfor må 

transaktionsomkostningerne ved sådanne sager forventes at være relativt lave
202

.  

 Det modsatte er dog tidligere blevet anført af nogle forsikringsselskaber, som hævdede, at 

skadernes alvorlighed og økonomiske værdi gjorde, at selskaberne ville bruge store summe på at 

føre sager om regres
203

. Dette forudsætter dog, at forsikringsselskabernes vurdering af 

sandsynligheden for at vinde er forskellig, idet sagen i modsat fald hurtigt ville blive opgivet af den 

tabende part uanset kravets størrelse. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at det i enkelte sager 

sker, at en af parterne fejlvurderer situationen, men at det skulle ske systematisk, vurderes dog at 

være usandsynligt, og ses da heller ikke at være videnskabeligt underbygget.              

 Schwarz har argumenteret for, at den forebyggende virkning kan være helt ned til 4 pct. og 

stadig være sine administrative omkostninger værd
204

. Shavell har modsat argumenteret for, at den 

forebyggende virkning skal være ”considerable”, idet han lægger til grund, at det koster ca. 1 dollar 

for samfundet i administrative omkostninger at skadelidte tildeles 1 dollar i erstatning
205

. Han 

kommer dog ikke nærmere ind på, hvad en ”considerable” virkning er. I artiklen henviser han til, at 

produktansvar kan være et område, hvor erstatningssystemet ikke er sine omkostninger værd, fordi 

markedskræfterne i sig selv ofte skaber stærke incitamenter for producenterne, og fordi de ofte er 

underlagt omfattende sikkerhedsregulering. Som det fremgår ovenfor, er sikkerhedsreguleringen 

imidlertid ikke så omfattende for visse typer af defekter, og som det vil fremgå af afsnit 4.3, skaber 

markedskræfter ikke på netop dette område stærke incitamenter. Hertil kommer, at retssager i USA 

typisk er dyrere end i Danmark
206

, og da Schwartz’ og Shavells analyser bygger på amerikansk 

empiri, er det derfor plausibelt, at den forebyggende virkning ved at have et erstatningssystem i 

Danmark kan være lavere end forudsat af de to forfattere og alligevel være sine omkostninger værd. 
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Dermed synes det i hvert fald ikke umuligt, men derimod faktisk sandsynligt, at erstatningssystemet 

– i form af PAL - ville være sine administrative omkostninger værd, hvis det fik lov til at virke fuldt 

ud.  

              

4.2.4. Sammenfatning 

Det fremgår af ovenstående analyse, at erstatningsregler og sikkerhedsregulering er 

komplementære, når det gælder regulering af produktarbejdsskader, idet de analyserede faktorer 

ikke udelukkende taler for den ene form for retlig regulering. For de typer af defekter, hvor det er 

vanskeligt at kontrollere adfærd, og hvor reguleringen derfor må afhænge af konstaterede skader, 

vil erstatningssystemet umiddelbart skabe bedre incitamenter til forebyggelse end 

sikkerhedsregulering.  

 Der findes desuden ikke at være hverken teoretisk eller empirisk belæg for at fastslå, at de 

administrative omkostninger ved erstatningssystemet skulle overstige de positive virkninger. Det 

fokus der, i tiden efter arbejdet med vedtagelse af EAL, har været på de administrative 

omkostninger ved regressøgsmål, synes dermed at være ubegrundet. Samlet set ses der på denne 

baggrund at være fordele forbundet med at tillade regres mod erstatningsansvarlige producenter, og 

derved i højere grad lade PAL regulere forekomsten af produktarbejdsskader.  

 

 

4.3 Incitamenter skabt af markedskræfterne 

Den retlige regulering er ikke den eneste måde, hvorpå der kan skabes incitamenter for 

producenterne. I princippet skabes incitamenterne, som tidligere nævnt, i høj grad også gennem 

markedskræfterne, forstået på den måde at erstatningsudbetalinger, bøder og udgifter til 

overholdelse af sikkerhedsregulering er omkostninger, der må tages højde for, når et selskab skal 

afsætte sine produkter
207

.  

 Markedet giver derudover incitamenter gennem kundernes opfattelse af et produkts sikkerhed. 

Den pris, som kunderne reelt betaler for et produkt, inkluderer også de tab, som vedkommende lider 

i tilfælde af skader. Jo sikrere en producents produkt opfattes, jo højere pris kan der forlanges for 

produktet, uden at producenten derved udkonkurreres
208

. I det omfang producentens forebyggende 

aktiviteter bevirker, at potentielle kunder opfatter produktet som mere sikkert, vil markedskræfterne 

give producenterne incitament at optimere produktets sikkerhed.  

 Markedskræfterne skaber også incitament på den måde, at producenten kan blive straffet ved at 

arbejdsgiverne vælger andre leverandører, i tilfælde af at en producents produkt forårsager skader. 

Hvis antallet af skader, forårsaget af de enkelte producenters produkter, bliver almindeligt kendt af 

potentielle kunder, vil denne disciplinerende effekt blive ekstra stor. I stedet for at kun den 

arbejdsgiver, der lider tabet, fravælger producenten i fremtiden, vil en hel industri potentielt kunne 

fravælge og straffe producenter, der ikke effektiviserer sikkerheden af deres produkter.  

 Kunderne, som i dette tilfælde er arbejdsgiverne, tager dog kun højde for egne omkostninger, når 

de vælger en producent som leverandør eller forhandler en aftale på plads med denne. Ved 

arbejdsskader vil disse omkostninger umiddelbart kun bestå af, hvad der eventuelt måtte være 
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forbundet med, at driften forstyrres. Arbejdsgiveren kan dog også ifalde bødeansvar, hvis de 

maskiner mv., som producenten leverer, ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, 

jf. f.eks. AML § 45 og § 83, stk. 1, og den forventede bødebetalingen er således også en faktor i 

valget af og forhandlingen med en producent.  

 Arbejdstageren, der lider personskade som følge af et defekt produkt, har også et ikke 

ubetydeligt tab, som der ikke umiddelbart tages højde for i denne sammenhæng. Arbejdstageren er i 

princippet fremmed for producenten, og har ingen – eller meget lille
209

 - indflydelse på valg af 

leverandør eller forhandlingerne med denne. Når disse omkostninger således umiddelbart ikke 

indregnes i arbejdsgiverens beslutning, kan dette medføre, at den producent, der (effektivt) 

minimerer omkostningerne for samfundet, ikke nødvendigvis vælges.  

 

4.3.1 Arbejdstagernes tab i forbindelse med produktarbejdsskader 

En løsning på ovennævnte problem kunne være at indføre regres for arbejdsskadesikringen. På den 

måde ville producenterne blive holdt ansvarlig for de skader, deres produkter forårsager som følge 

af defekter. Den erstatning, som producenterne forventer at betale, vil dermed indgå som en 

omkostning i produktionsfunktionen, formentlig i form af en præmiebetaling til en erhvervs- og 

produktansvarsforsikring, hvorved den bliver en faktor i prissætningen af produktet. De 

producenter, der producerer de sikreste produkter, vil nødvendigvis udbetale færre erstatninger eller 

betale mindre i forsikringspræmie, hvorefter de kan tilbyde produkter til en lavere pris end andre 

producenter. Derved udkonkurreres de producenter, hvis produkter ikke har optimal sikkerhed, 

medmindre de optimerer sikkerheden af deres produkter
210

. På denne måde vil prisen komme til at 

afspejle samtlige omkostninger for samfundet forbundet med det pågældende produkt, og 

arbejdsgiverne behøver derfor ikke anden viden end produkternes pris for at kunne lave en effektiv 

sammenligning. Dette kaldes i teorien for prissignaleringseffekten
211

. Spørgsmålet er dog, om denne 

prissignaleringseffekt er nødvendig, for at arbejdsgiverne internaliserer arbejdstagernes tab. 

  

Med den nuværende udformning af lovgivningen bliver arbejdstagernes tab, med nogle få 

undtagelser, kompenseret gennem ASLs krav til arbejdsgivernes arbejdsskadeforsikring. Når disse 

forsikringsselskaber ikke kan søge regres hos en erstatningsansvarlig producent, betyder det, at 

forsikringsselskabets forventede tab ved at overtage arbejdsgiverens risiko for arbejdsskader, er 

højere, end det ville være i en situation, hvor der er regres. Hvis forsikringsselskabets risiko bliver 

større, vil arbejdsgiverens præmie blive tilsvarende højere. Stigningen vil svare til arbejdstagernes 

forventede tab, og på den måde kommer arbejdsgiveren til at bære dette. Samtidig formindskes 

producenternes ansvar og dermed den præmie, disse betaler til deres forsikring, hvilket vil sige, at 

prissignaleringseffekten forsvinder.  
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Hvis alle arbejdstagere nægter at arbejde for en virksomhed der aftager produkter fra en bestemt producent, kan de få 
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Hvis det lægges til grund, at arbejdsskadeforsikringsselskaberne fastsætter præmien aktuarisk fair, 

så arbejdsgiverens præmie falder, hvis han vælger en ”sikker” producent som leverandør, mens den 

stiger, hvis han vælger en ”usikker”, får arbejdsgiveren incitament til at vælge den producent, der 

samlet set – dvs. prisen inklusiv de forventede omkostninger ved arbejdsskader – kan tilbyde den 

billigste løsning
212

. Hvis arbejdsgiverne handler på denne måde, giver det producenterne incitament 

til at optimere sikkerheden af deres produkter. Dette forudsætter dog, at arbejdsgiveren (og 

arbejdsskadeforsikringen) er i stand til at verificere, hvilke risici de forskellige producenters 

produkter indebærer, eller, med andre ord, at arbejdsgiveren har tilstrækkelig information til, at 

markedet fungerer.        

 

4.3.2 Arbejdsgiveres tab i forbindelse med produktarbejdsskader og information om risici 

Hvis ikke arbejdsgiverne har gode informationer, kan de ikke skelne et sikkert produkt fra et 

usikkert, og dermed kender de ikke produkternes sande pris. Arbejdsgiverne risikerer i så fald at 

vælge et inefficient usikkert produkt, og sker dette ofte, vil det svække producenternes incitament til 

at lave sikre produkter, hvorved den generelle standard vil falde
213

. 

  

Forskellige faktorer - som f.eks. hvor ofte der handles, produktets og risicienes kompleksitet
214

, 

hvor udbredt produktet er, og i hvilket omfang det bliver offentligt kendt, at et givent produkt har 

været defekt og forårsaget skader
 215

 – er afgørende for, om arbejdsgiverne har gode informationer 

om risici. For simpelheds skyld fokuseres alene på produkter som maskiner, robotter mv., der 

anvendes kontinuerligt over en længere periode - produkter der kan betegnes som anlægsaktiver.  

  

De nævnte anlægsaktiver vil ofte være forholdsvis komplekse eller tekniske produkter, og samtlige 

risici kan derfor ikke konstateres ved en simpel inspektion. For visse typer af defekter vil det kræve 

undersøgelse af hele udviklings- og produktionsprocessen at konstatere, hvad risikoen for den 

pågældende defekt er, og dette taler for at informationen har en ikke ubetydelig pris i form af 

transaktionsomkostninger. For at lave en velinformeret sammenligning af mulige producenter må 

arbejdsgiveren undersøge mange producenter grundigt, hvilket er med til at kumulere 

transaktionsomkostningerne.    

  

Anlægsaktiver er tiltænkt en længere levetid og købes derfor ikke så ofte. Det vil derfor være 

vanskeligere for en virksomhed at opbygge intern viden om markedet for disse produkter. Større 

virksomheder, der oftere anskaffer anlægsaktiver til forskellige dele af produktionen, vil lettere 

kunne opbygge tilstrækkelig intern viden på en omkostningseffektiv måde, men det ændrer ikke på, 

at en lang række mindre industrivirksomheder formentlig vil have svært herved. Den nødvendige 
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lange bane vil forsikringsselskabet kunne vurdere arbejdsgiverens risici bedre, ved at lade præmien regulere i tilfælde af 

og i fravær af skader. Forsikringsselskabernes præmiefastsættelse falder i øvrigt uden for denne afhandlings tema, og 

beskrives derfor ikke nærmere her  
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ekspertise kan på den anden side ofte skaffes via eksterne konsulenter eller rådgivere, hvilket 

afbøder de negative konsekvenser af manglende intern viden. 

  

Information kan også opnås gennem samarbejde og udveksling af erfaringer i brancheforeninger og 

gennem historier om skader i medierne. Historier om produktarbejdsskader er umiddelbart ikke 

særligt udbredte i pressen. Dette kan naturligvis skyldes, at der ikke sker nogen 

produktarbejdsskader. Det kan dog formentlig også forklares ved, at anlægsaktiver ikke er 

produkter, der sælges vidt og bredt, som f.eks. forbrugerprodukter, hvorfor de ikke er lige så 

interessante at skrive om for medierne
216

. En tredje, og lige så sandsynlig, forklaring på det 

manglende fokus på produktarbejdssager i medierne kunne være, at sagerne ikke kommer frem, 

fordi der stort set ikke er nogen retssager pga. den manglende regresadgang. Med andre ord er 

erstatningssager en god måde at få offentlighedens fokus rettet mod producenter af usikre 

produkter
217

.    

  

4.3.3 Sammenfatning 

Samlet set er der en række faktorer, der taler for, at arbejdsgiverne langt fra har fuldkommen 

information, og det vil være forbundet med væsentlige transaktionsomkostninger for dem at tilegne 

sig den nødvendige viden. På denne baggrund findes markedskræfterne ved den nuværende 

retstilstand ikke at have en stærk virkning. Tillades regres mod producenter, vil dette medføre en 

forbedring af arbejdsgivernes information om producenters risici gennem prissignaleringseffekten, 

og dermed vil markedskræfternes indvirkning på producenternes incitamenter forbedres.  

  

 

4.4 Delkonklusion    

Da den tiltænkte ændring af ASL § 77 blev udeladt af det endelige lovforslag, blev præventive 

hensyn ikke tillagt vægt. I stedet tillagdes det vægt, at ASL § 77, 1. pkt. ikke berørte 

arbejdstagernes adgang til kompensation. Analysen har imidlertid vist, at præventive hensyn er 

vigtigere end kompensationshensyn, når det drejer sig om alvorligere personskader. Dette skyldes 

primært, at vi i Danmark sikrer skadelidte kompensation gennem det udbredte sociale system, og at 

det faktisk ikke er muligt at kompensere arbejdstageren for de mere alvorlige følger af 

arbejdsskader.  

 En overvægt af empirien på området viser ligesom teorien, at erstatningsregler generelt har en 

præventiv virkning i forhold til personskader, særligt når det er virksomheders adfærd der forsøges 

påvirket. Forebyggelse af arbejdsskader er således et realt hensyn der taler for at indføre regres, 

uanset at dette ikke er nødvendigt for at sikre skadelidte kompensation.  

  

Incitamenter til at udvikle og producere sikre produkter kan styrkes gennem anden regulering end 

erstatningsregler som PAL. Sikkerhedsregulering har traditionelt været anset som et sådant 

alternativ. På baggrund af en gennemgang af faktorer som information om risici, judgment-

proofness, begrænsning i ansvar og administrative omkostninger, viste analysen, at 
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sikkerhedsregulering og erstatningsreglerne er komplementære for så vidt angår 

produktarbejdsskader, og at de derfor i et vist omfang bør anvendes sammen.  

 Erstatningsreglerne er særligt vigtige for de typer af defekter, hvor det ikke er muligt at fastsætte 

klare standarder, som er lette at kontrollere. Dette skyldes, at bødestørrelserne i Danmark er 

væsentlig lavere end erstatningsudbetalinger, hvorfor erstatningsforpligtelsen giver stærkere 

incitamenter til producenterne.  

 Opbygningen af arbejdsskadesikringssystemet, hvor forsikringsselskaber overtager skadelidtes 

regreskrav, og det forhold, at producenter ofte tegner en produktansvarsforsikring, betyder desuden, 

at transaktionsomkostningerne forbundet med behandlingen af regreskrav vil være overkommelige. 

Derudover må forsikringsselskaber, som er professionelle aktører, forventes at anlægge sag i et 

optimalt omfang, og de samlede administrative omkostninger ved at indføre regres synes derfor 

ikke at kunne retfærdiggøre en fuldstændig afskæring af regreskrav.  

 

Gennem den obligatoriske forsikringsordning skabt af ASL, gives arbejdsgiverne incitamenter til at 

vælge den producent, der effektiviserer sikkerheden af sine produkter. I det omfang dette sker, 

skabes der også incitamenter for producenterne til at producere sikre produkter. Arbejdsgiverens 

incitamenter overføres dog kun til producenterne, i det omfang arbejdsgiverne har tilstrækkelig 

information om produkternes relative risici.  

 For produktarbejdsskader, der skyldes defekte maskiner mv., synes der generelt ikke at være 

optimal information. Dette skyldes bl.a., at produkterne i mange tilfælde har en karakter, der gør, at 

de ikke handles ofte. Derudover er produkternes risici ikke umiddelbart konstaterbare, og 

information om produktarbejdsskader kommer sjældent til offentlighedens kendskab, fordi 

produkterne ikke sælges vidt og bredt, og fordi der ikke skabes fokus som følge af retssager. 

 Hvis der indførtes regres, ville producenterne bære (en større del af) omkostningerne ved 

defekter i deres produkter, hvilket ville medføre, at de producenter, der ikke formår at reducere 

risici, må kræve en højere pris for sine produkter, hvorved produktets sande risiko og pris ville blive 

signaleret.  

 

Samlet set taler flere retsøkonomiske (eller reale) hensyn således for at indføre regres for 

produktarbejdsskader. 
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Kapitel V: Overensstemmelse med EU-retten 

 

Analysen i forrige kapitel viste, at flere reale hensyn – modsat opfattelsen på tidspunktet for PALs 

vedtagelse – taler for at indføre regres for produktarbejdsskader. Dertil kommer, at det kan være, at 

Danmark som følge af de EU-retlige forpligtelser, der følger af PAD, er nødt til at ændre ASL § 77. 

Formålet med dette kapitel er derfor at analysere samspillet mellem PAL og ASL i lyset af den EU-

retlige regulering for derved at kunne konstatere, hvorvidt ASL § 77 er i strid med PAD.  

 

 

5.1 Produktansvarsdirektivets formål 

PADs formål fremgår ikke direkte af direktivteksten, og kan således ikke umiddelbart udledes ved 

en ren ordlydsfortolkning af direktivets bestemmelser. Direktiver skal imidlertid have hjemmel i 

TEUF, og denne hjemmel udgør således en del af direktivets kontekst. Hjemlen til PAD findes i 

artikel 115 TEUF (tidligere artikel 100 EF). Artiklen havde på tidspunktet for direktivets 

offentliggørelse følgende ordlyd:  

 

”På forslag af Kommissionen udsteder Rådet med enstemmighed direktiver om 

indbyrdes tilnærmelse af Medlemsstaternes ved lov eller administrativt fastsatte 

bestemmelser, der direkte indvirker på fællesmarkedets oprettelse eller funktion”.    

 

Set i denne kontekst må PAD helt overordnet antages have til formål at sikre oprettelsen og/eller 

funktionen af det indre marked. Ifølge artikel 26, stk. 2, TEUF indebærer det indre marked et 

område uden indre grænser, og hvor der er fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og 

kapital. Det følger endvidere af artikel 101, stk. 1, TEUF, at hindring, begrænsning eller fordrejning 

af konkurrencen er uforeneligt med det indre marked. Direktiver vedtaget i medfør af artikel 115 

TEUF må derfor have i hvert fald to overordnede mål; at sikre fri bevægelighed i vid forstand og at 

sikre fri eller ufordrejet konkurrence. Hvis ikke disse mål forfølges, vil det være i strid med det EU-

retlige legalitetsprincip
218

.          

  

Præamblen til PAD indeholder en række betragtninger vedrørende baggrunden for direktivet, 

herunder hvilke formål direktivet forfølger. I den første betragtning nævnes de formål, som også 

følger af traktathjemlen – at sikre fri bevægelighed og konkurrence inden for det indre marked – 

men derudover nævnes også formålet om at sikre en ensartet beskyttelse af forbrugerne. I 

direktivteksten anvendes ordet ”skadelidt” synonymt med ”forbruger”, og forbrugerbegrebet må 

derfor, for så vidt angår personskade, antages også at inkludere arbejdstagere, selvom de i 

arbejdstagersituationen ikke decideret handler som forbrugere
219

.  

 Hvad der nærmere menes med beskyttelse af forbrugerne, fremgår ikke af betragtningerne i 

præamblen. Men i artikel 169 TEUF om hensynet til forbrugerbeskyttelse - der godt nok ikke var en 

del af traktatgrundlaget, da PAD blev vedtaget, men som dog alligevel må kunne tillægges 

                                                 
218

Se afsnit 1.3.1 
219

Se hertil Spiro (2011), s. 73  



Side | 48  

 

betydning ved fortolkning af begrebet ”forbrugerbeskyttelse” i PAD
220

 - uddybes, hvad der ifølge 

traktaten skal forstås ved forbrugerbeskyttelse. Artikel 169, stk. 1, har bl.a. følgende ordlyd: 

 

”For at fremme forbrugernes interesser og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau 

bidrager Unionen til at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske 

interesser…”          

 

Først og fremmest dækker forbrugerbeskyttelse over, at forbrugerne skal sikres kompensation i 

tilfælde, hvor de lider økonomisk tab som følge af skader forårsaget af et defekt produkt. 

Forbrugernes sundhed og sikkerhed beskyttes derimod bedst ved helt at undgå skader, og derfor kan 

der formentlig indfortolkes et præventivt hensyn i formålet om at sikre ensartet 

forbrugerbeskyttelse.  

 Domstolen synes implicit at have accepteret en sådan fortolkning af begrebet 

forbrugerbeskyttelse. I sag C-402/03
221

 udtalte EUD således:  

 

”idet det alene er producenten, der har mulighed for at påvirke [produktets] kvalitet, er 

det fundet hensigtsmæssigt at samle ansvaret for defekte produkter hos producenten” 

(min fremhævning)
222

. 

 

Domstolen lagde dermed vægt på hvilke led i kæden, der reelt har mulighed for at påvirke 

produkters sikkerhed og dermed altså også på præventive hensyn. 

    

Det kan herefter overvejes, om der er en rangorden mellem de forskellige hensyn, således at 

hensynene til det indre marked f.eks. tillægges større vægt end forbrugerbeskyttelse. I den seneste 

afgørelse fra EU-domstolen vedrørende fortolkning af PAD
223

, nævntes hensynene til fri 

bevægelighed, ufordrejet konkurrence og ensartet forbrugerbeskyttelse, hvorefter Domstolen 

udtalte, at afgrænsningen af direktivets anvendelsesområde er udtryk for en kompliceret afvejning 

af disse tre hensyn
224

. Der synes derfor ikke at være et formål, som vægtes højere end de andre. 

Ofte vil hensynene heller ikke være i strid med hinanden. Det burde nemlig komme forbrugerne til 

gode, hvis det indre marked fungerer godt
225

. 
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5.2 Grad af harmonisering  

Helt grundlæggende findes der to former for harmonisering: totalharmonisering og 

minimumsharmonisering, og derudover en række hybrider, f.eks. optionel og partiel harmonisering, 

hvor medlemsstaterne gives valgmuligheder med hensyn til dele af direktivet, eller hvor 

harmoniseringen kun vedrører visse dele af det pågældende område
226

. I det følgende fokuseres 

alene på de to ”rene” former for harmonisering. 

 Ved totalharmonisering forstås, kort fortalt, at medlemsstaterne forpligtes til at indføre netop den 

retstilstand som direktivet foreskriver
227

, og ved minimumsharmonisering forstås, ligeledes kort 

fortalt, at medlemsstaterne forpligtes til at indføre minimum den retsstilling direktivet foreskriver, 

men samtidig har mulighed for at indføre strengere regler
228

. 

  

Det fremgår ikke af TEUF artikel 115 (tidligere artikel 100 EF), der udgør traktathjemlen for PAD, 

hvilken grad af harmonisering bestemmelsen tilsigter. Modsat artikel 169, der giver hjemmel til at 

vedtage direktiver for at opnå EU's mål om forbrugerbeskyttelse, indeholder artikel 115 ikke 

eksplicit mulighed for at vedtage minimumsdirektiver
229

. Herefter synes det oplagt at slutte, at 

bestemmelsen ikke giver mulighed for at vedtage andet end totalharmoniseringsdirektiver. På den 

anden side hedder det i præamblen til PAD, 18. betragtning, at: 

 

”den harmonisering, der følger af dette direktiv, kan ikke på indeværende stadium være 

fuldstændig, men den åbner vejen for en videregående harmonisering.”      

 

På tidspunktet for vedtagelsen var PAD således ikke et totalharmoniseringsdirektiv. Den nævnte 

formulering udelukker imidlertid heller ikke, at PAD med tiden skulle blive totalharmoniserende – 

og dermed at PAD på det nuværende stadie kan være det. Tværtimod forudsættes nærmest – ifølge 

af sidste led i sætningen – at harmoniseringen nærmer sig det fuldstændige. At PAD tilsigter 

totalharmonisering, stemmer også bedst overens PADs formål om at sikre varernes bevægelighed, 

ufordrejet konkurrence og - efter omstændighederne – beskyttelses af forbrugerne
230

. 

  

Den grad af harmonisering, som PAD foreskriver, er nu endeligt fastslået af EUD i en række 

domme. Første gang 2002, i de tidligere nævnte sager C-52, C-154/00 og C-183/00, og senest i 

afgørelsen af sag C-495/10 Centre hospitalier universitaire Bessancon mod Thomas Dutrueux. I 

præmis 20 i sidstnævnte dom udtalte EUD således: 

 

”Det bemærkes, således som det fremgår af fast retspraksis, at [PAD] inden for sit 

anvendelsesområde har til formål at gennemføre en totalharmonisering af 

medlemsstaternes love og administrative bestemmelser [om produktansvar]…” 

                                                 
226

Sørensen & Nielsen (2008), s. 706f og Barnard (2010), s. 631f  
227

Neergaard & Nielsen (2010), s. 138, Sørensen & Nielsen (2008), s. 705f og Rasmussen (2003), s. 295f 
228

Sørensen & Nielsen (2008), s. 706f, Rasmussen (2003), s. 296f og Barnard (2010), s. 632ff. Det kunne f.eks. være 

regler begrundet i et ønske om yderligere forbrugerbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdstagere.  
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TEUF artikel 169, stk. 4 
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Jf. EUDs praksis, der redegøres for i næste afsnit 
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Det er derfor nu klart at PAD er et totalharmoniseringsdirektiv, og dermed forpligtes 

medlemsstaterne til at indføre præcis den retsstilling, som direktivet foreskriver, så længe det er 

inden for direktivets anvendelsesområde - hverken mere eller mindre.      

 

 

5.3 Produktansvarsdirektivets anvendelsesområde i forhold til Arbejdsskadesikringsloven 

Hvis ASL findes at høre under PADs anvendelsesområde, må den således ikke fravige eller ændre 

den retsstilling, som PAD foreskriver, medmindre undtagelsen i PADs artikel 13 finder 

anvendelse
231

. Derfor skal det først undersøges, om ASL hører under det område, som PAD 

regulerer. 

 PADs anvendelsesområde er ikke ligesom i PAL § 1 udtrykkeligt defineret i direktivet. Det kan 

imidlertid siges indirekte at fremgå af direktivets bestemmelser. Praksis fra EUD har dog vist, at der 

må trædes varsomt, når PADs anvendelsesområde fortolkes. Dette belyses yderligere nedenfor.  

 

5.3.1 Producentbegrebet 

Det fremgår af artikel 1, at PAD vedrører en ansvarsordning for producenter, der gælder i tilfælde, 

hvor et defekt produkt forårsager skade. Begrebet ”producent” i PADs forstand er nærmere 

defineret i artikel 3 og omfatter således tre grupper.  

 Producenter er for det første fabrikanter af råvarer, færdig- og delprodukter, eller den, der ved at 

anbringe sit navn på et produkt, udgiver sig for at være producent
232

. Denne gruppe kunne, måske 

med undtagelse af sidstnævnte, kaldes ’de egentlige producenter’, eftersom de har direkte 

indflydelse på produkternes udformning og sikkerhed.  

 For det andet anses enhver erhvervsdrivende, der indfører produkter til EU fra tredjelande med 

henblik på videredistribution, som producenter
233

.  

 For det tredje anses også mellemhandlere som producenter i tilfælde, hvor producenten ikke kan 

identificeres, og hvor mellemhandleren ikke inden rimelig tid oplyser identiteten af den, der har 

leveret produktet til ham. Således omfatter direktivets ansvarsordning de egentlige producenter og 

visse andre erhvervsdrivende, herunder mellemhandlere. 

 

I en rådserklæring, der blev udfærdiget i forbindelsen med vedtagelsen af PAD, fremgår det 

imidlertid, at
234

:  

 

”[m]ed hensyn til fortolkningen af artikel 3 og 13 er Rådet og Kommissionen enige om, 

at der ikke er noget til hinder for, at de enkelte medlemslande i deres nationale 

                                                 
231

Artikel 13 gør det muligt for medlemsstaterne at opretholde nationale bestemmelser, som giver skadelidte rettigheder. 

For det første skulle reglerne være gældende på tidspunktet for PADs meddelelse, og for det andet skal der være tale om 

generelle regler om ansvar i og uden for kontrakt, eller særregler om ansvar. Se nærmere herom i Ulfbeck (2010), s. 

190f 
232

Artikel 3, stk. 1 
233

Artikel 3, stk. 2 
234

Protokollen fra det 1025. møde i ministerrådet den 25. juli 1985, punkt 2.  
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lovgivning kan fastsætte regler om ansvar for mellemhandlere, idet ansvar for disse ikke 

omfattes af direktivet.” 

 

På baggrund af blandt andet denne erklæring var det i lang tid den almindelige opfattelse, at 

mellemhandlerens ansvar, bortset fra i tilfælde som nævnt i artikel 3, stk. 2 og 3, faldt uden for 

PADs anvendelsesområde, og at PAD derfor ikke var til hinder for medlemsstaternes regler om 

f.eks. mellemhandlerens hæftelse for producentens ansvar efter direktivet. Denne opfattelse af 

PADs anvendelsesområde blev imidlertid afkræftet i EUDs afgørelser i sag C-52/00 Kommissionen 

mod Frankrig og sag C-402/03 Skov Æg mod Bilka. 

  

I førstnævnte sag blev bl.a. en fransk bestemmelse, hvorefter mellemhandleren var ansvarlig på 

samme betingelser som producenten, anfægtet af Kommissionen. Kommissionen mente, at den 

franske ordning, der således ligestillede mellemhandlerens ansvar med producentens ansvar efter 

PAD, var i strid med PADs artikel 3, stk. 3, hvorefter mellemhandlere – ifølge Kommissionen - kun 

subsidiært kan gøres ansvarlige.  

 Heroverfor anførte Frankrig, at der ikke på tidspunktet for PADs vedtagelse havde været 

hjemmel til at ændre den franske regel. Dette blev af EUD afvist som urigtigt. EUD afviste 

endvidere, at det, som anført af Frankrig, skulle ændre på reglens modstrid med PAD, at det var 

muligt for mellemhandleren at adcitere producenten, da dette ville føre til et stort antal retssager, 

hvilket direktivbestemmelsen havde til hensigt at undgå. På denne baggrund underkendtes den 

franske regel
235

. 

 Det gav – umiddelbart med god grund – anledning til kritik i den danske litteratur, at Frankrig 

ikke som forsvar for den nationale bestemmelse havde henvist til førnævnte rådserklæring og 

direktivets anvendelsesområde
236

. Baggrunden for EUDs konklusion om, at mellemhandlerens 

ansvar hører under PADs anvendelsesområde, fremgår ikke eksplicit af dommens præmisser, men 

det sluttes, tilsyneladende modsætningsvist, at når der ikke er tale om de situationer, der er nævnt i 

artikel 3, kan mellemhandleren ikke ifalde det samme strenge ansvar som producenten.  

  

I sag C-402/03 forelagde den danske Højesteret et præjudicielt spørgsmål for EUD vedrørende en 

dansk ansvarsregel for mellemhandlere, der mindede om den førnævnte franske regel, men med den 

(uvæsentlige) forskel, at mellemhandleren efter den danske regel alene hæftede for producentens 

objektive ansvar. Modsat Frankrig henviste Danmark til rådserklæringen, og til at 

mellemhandleransvaret faldt uden for PADs anvendelsesområde
237

. EUD blev dermed nødt til at 

forholde sig eksplicit til PADs anvendelsesområde. 

 For det første afviste EUD at tillægge rådserklæringen vægt, når den ikke var blevet udmøntet i 

direktivteksten
238

. I afgørelsen lagde EUD i stedet vægt på, at PAD var totalharmoniserende, og at 

dette betød, at opregningen af de objektivt ansvarlige efter direktivets artikel 1 og 3 måtte være 

                                                 
235

Præmis 36-40 
236

Lett (2002), s. 2 
237

Præmis 24. Det er værd at bemærke, at dette også er i overensstemmelse med Justitsministeriets synspunkt i første 

fremsættelse af forslag til PAL, jf. afsnit 3.2.1 
238

Præmis 42 
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udtømmende
239

. EUD lagde endvidere vægt på, at den ansvarsfordeling, som direktivet foreskriver, 

er resultatet af en afvejning af de roller, som forskellige erhvervsdrivende spiller. Såfremt 

mellemhandlere generelt skulle hæfte for producentens ansvar ville det - foruden at 

mellemhandlerne ville blive nødt til at tegne forsikring mod ansvaret med deraf følgende 

prisstigning på produkterne - medføre langt flere retssager, idet mellemhandlerne efterfølgende 

måtte køre regressager mod producenten, uden at dette ville medføre nogen gevinst for samfundet i 

form af mere sikre produkter
240

. Således vurderede EUD, at de øgede administrative omkostninger 

ville overstige de fordele, som forbrugerne ville opnå ved den forbedrede retsstilling. Dermed tog 

EUDs afgørelse både hensyn til sikringen af det fri markeds funktion gennem ensartede regler og til 

forbrugerbeskyttelsen
241

.   

 Højesteret forelagde derudover spørgsmålet, om den i retspraksis udviklede regel, hvorefter 

mellemhandlere hæftede for producenters culpøse handlinger eller undladelser, var i strid med 

PAD
242

. EUD svarede hertil, at dette faldt ind under PADs undtagelsesbestemmelse i artikel 13, 

hvorfor den ikke var i strid med direktivet
243

. Dette må indirekte tages til udtryk for, at EUD mente, 

at også denne regel hørte under PADs anvendelsesområde. Dermed er det således ikke afgørende 

for, om PAD finder anvendelse, at ansvarsgrundlaget efter en national regel er det samme som det, 

der gælder efter PAD, men derimod om ansvarssubjektet er det samme. 

 

Sag C-495/10, som ligeledes var en præjudiciel forelæggelse, vedrørte en anden situation. I denne 

sag var der tale om en fransk regel, hvorefter offentlige udbydere af sundhedstjenesteydelser, f.eks. 

offentlige hospitaler, som brugere af et produkt – i dette tilfælde et elektrisk varmemadras - var 

underlagt et objektivt ansvar for de personskader, produktet måtte forårsage i forbindelse med 

tjenesteydelsen
244

. Efter at have citeret passager fra Skov Æg mod Bilka slog EUD fast, at det ansvar 

for produktskader  

 

”som kan påhvile en bruger […] ikke henhører under de områder, som [PAD] regulerer, 

og således ikke er omfattet af sidstnævntes anvendelsesområde.”
245

  

 

Det ligger herefter fast, at et ansvar for brugere alene falder ind under PADs anvendelsesområde i 

tilfælde, hvor brugeren selv, ved at modificere eller forarbejde produktet, bliver producent i 

direktivets forstand, sådan som det var tilfældet i Veedfald-sagen, der omtales nedenfor.  

  

                                                 
239

Præmis 33 
240

Præmis 27-29 og 36. I afgørelsen bruger Domstolen i den danske oversættelse ordet ”kvalitet”, men det må skulle 

forstås som sikkerheden af produktet, således at høj kvalitet er ensbetydende med, at produktet er defektfri. Se desuden 

Kom (76) 372 endelig udgave, trykt i EFT C 241, s. 9, som EUD også henviste til 
241

Forudsat at EUDs argumentation findes overbevisende, hvilket den gør ud fra et retsøkonomisk perspektiv 
242

Præmis 17, nr. 2 og præmis 46 
243

Præmis 47-48 
244

Præmis 9-10 og 17-18 
245

Præmis 27 
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5.3.2 Produktbegrebet 

Definitionen på et produkt fremgår af PAD artikel 2, som blev ændret i 2000 ved direktiv nr. 

34/1999
246

. Herefter omfatter direktivet enhver løsøregenstand, uanset om den er en del af en anden 

løsøregenstand eller fast ejendom. Derudover præciseres det i bestemmelsen, at begrebet også 

omfatter elektricitet
247

. For at høre under PADs anvendelsesområde skal produktet derudover være 

bragt i omsætning som led i erhvervsmæssig virksomhed, jf. artikel 7, litra a og c 

forudsætningsvist
248

.  

    

5.3.3 Skadebegrebet 

De skader, der er omfattet af PAD, er al personskade og skader på forbrugerting, som overstiger 

EUR 500, jf. artikel 9
249

. Efter EUDs afgørelser i sagerne om mellemhandleres ansvar gav det 

anledning til tvivl om, hvilke konsekvenser afgørelserne havde for skadesbegrebet. I sag C-285/08 

Moteurs Leroy Somer mod Dalkia France og Ace Europe blev EUD således forelagt spørgsmålet, 

om erhvervstingsskader er omfattet af PADs anvendelsesområde
250

. Tankegangen var, at når 

erhvervstingsskader ikke er nævnt i PAD, må der modsætningsvist kunne sluttes, at sådanne skader 

ikke kan underlægges et objektivt ansvar. Domstolen besvarede dog spørgsmålet negativt
251

.  

 Begrebet ”personskade” har ikke i praksis givet anledning til tvivl. Der er derfor ikke udviklet et 

personskadebegreb på EU-plan, hvorfor de nationale begreber må anvendes
252

. Når ASLs 

arbejdsskadebegreb omfatter personskade, jf. loven § 6, stk. 1, er det altså en skadestype der også er 

omfattet af PAD.      

 

5.3.4 Defektbegrebet 

Defektbegrebet er defineret i artikel 6 og omfatter overordnet de tilfælde hvor et produkt ikke 

”frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes”. Det vil altid være en meget konkret 

vurdering, hvori samtlige omstændigheder indgår. PADs defektbegreb omfatter samtlige typer af 

defekter, som blev beskrevet i afsnit 2.2.1.2.  

  

5.3.5 Sammenfatning 

Det er utvivlsomt, at produkter som er defekte ifølge PADs definition, kan forårsage arbejdsskader. 

ASL fastlægger de tilfælde, hvor en arbejdsgiver er ansvarlig for skader på sine ansatte, og derfor 

kan ASL og PADs anvendelsesområde overlappe. Arbejdsgivere er imidlertid ikke omfattet af 

PADs opregning af ansvarssubjekter i artikel 3, så længe de blot aftager og anvender produkter i 

deres egen produktion, idet de da må anses for brugere. I det omfang de aftager produkter og 

forarbejder og/eller videresælger dem, herunder som del af et færdigprodukt, vil ansvaret for de 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 34 af 10. maj 1999 om ændring af PAD 
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Tjenesteydelser er derimod ikke omfattet af PAD. Ulfbeck (2010), s. 192 og Kommissionens Grønbog vedrørende 

ændringen af PAD – KOM endelig udg. (1999) 396, s. 7 
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Se hertil præmis 16 i afgørelsen af sag C-203/99 Henning Veedfald mod Århus Amtskommune, hvor Domstolen 

udtalte sig i denne retning  
249

Bryde & Lookofsky (2010), s. 493ff 
250

Præmis 13 
251

Ulfbeck (2010), s. 190 for nærmere om disse overvejelser 
252

Ulfbeck (2010), s. 192 og præmis 25-27 i sag C-203/99 Veedfald mod Århus Amtskommune 
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produktskader, som deres aftagere måtte lide, høre under PADs anvendelsesområde. Produkter skal 

som nævnt være bragt i omsætning for at falde ind under PADs anvendelsesområde, og dette anses 

ikke for at være sket, før de har forladt producentens/arbejdsgiverens kontrolsfære
253

. Af denne 

grund vil arbejdsgiverens ansvar for sine egne ansattes arbejdsskader kun undtagelsesvis henhøre 

under direktivet, idet produkterne kun i meget sjældne tilfælde efter at have forladt arbejdsgiverens 

kontrolsfære vil kunne forårsage skade på arbejdstagere ansat af den pågældende 

producent/arbejdsgiver
254

.  

 Det kan derfor konkluderes, at ASL falder uden for det område som PAD regulerer, og derfor 

kan ASL som udgangspunkt ikke være i strid med PAD. Som det vil fremgå umiddelbart nedenfor 

kan der dog være undtagelser til dette udgangspunkt, f.eks. hvor en national regel hindrer EU-

rettens effektive virkning. 

 

 

5.4 Arbejdsskadesikringsloven og Produktansvarsdirektivets ”effet utile” 

EU-rettens effet utile, tiltænkte, effektive eller fulde virkning – kært barn har mange navne – er i 

bund og grund et fortolkningsprincip, som går ud på EU-retten skal fortolkes i overensstemmelse 

med det, der sikrer dens tiltænkte/effektive/fulde virkning
255

. Fortolkningsprincippet kan dog 

hævdes med tiden at have udviklet sig til en egentlig EU-retlig generalklausul, jf. f.eks. præmis 30 

af EUDs afgørelse i sag C-495/10 og nærmere herom straks nedenfor. 

 Fortolkningsprincippet er ikke kodificeret i traktatgrundlaget eller den afledte ret, men er 

anvendt i et stort antal afgørelse fra EUD, dog ofte uden at der eksplicit henvises til det
256

. Af mere 

fremtrædende eksempler på anvendelsen af princippet kan bl.a. nævnes; sag C-41/74 Van Duyn 

mod Home Office (UK), hvor EUD tillagde et direktiv direkte virkning
257

; de forenede sager C-6/90 

og C-9/90 Frankovich og andre mod Italien, hvor EUD gjorde medlemsstaten erstatningsansvarlig 

for manglende implementering af direktiver
258

; og sag C-106/77 Simmerthal mod Italien, hvor EUD 

udbyggede rækkevidden af princippet om EU-rettens forrang
259

 
260

. Fortolkningsprincippet har 

således været anvendt i en lang række principielle afgørelser til at udlede vigtige EU-retlige 

principper.  

  

For så vidt angår PAD, har effet utile betragtninger også spillet en rolle i EUDs praksis. Veedfald-

sagen handlede bl.a. om hvad der efter national ret fandtes at falde ind under begreberne 

personskade og forbrugertingsskade. Hertil udtalte EUD bl.a., at: 
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Ulfbeck (2010), s. 193 
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Hvis der f.eks., som led i aftalen om levering af produktet, indgås aftale om serviceeftersyn af producentens folk, og 

en arbejdstager under udførelsen af dette eftersyn kommer til skade som følge af en defekt ved produktet 
255

Rasmussen (2003), s. 174 og Sørensen & Nielsen (2008), s. 130 
256

Neergaard & Nielsen (2010), s. 116 
257
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Præmis 32-34 
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Præmis 18-22 
260

Yderligere eksempler findes i Rasmussen (2003), s. 174 
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”Selv om den nærmere fastlæggelse af, hvad disse to former for skade skal omfatte, i øvrigt 

overlades til de nationale lovgivende myndigheder, står det dog fast, at der […] skal sikres en 

passende og fuldstændig erstatning til skadelidte […] Dels må anvendelse af nationale regler 

ikke gøre indgreb i et direktivs tilsigtede virkning […]
261

  

 

I Veedfald-sagen var den konkrete ansvarssituation omfattet af PADs anvendelsesområde. Det kan 

overvejes, om en ordning som ASL, der falder uden for PADs anvendelsesområde, på samme måde 

kan blive underlagt det til tider vidtrækkende fortolkningsprincip. Hvis dette ikke var tilfældet, ville 

det imidlertid fratage princippet en – for EU-retten – vigtig funktion, idet en lang række områder 

uden for EU-rettens umiddelbare anvendelsesområde, kan tænkes at øve indflydelse på den 

effektive virkning. EUD har da også slået fast, at dette ikke er tilfældet, jf. EUDs afgørelse i sag C-

495/10. Det må derfor vurderes, hvorvidt ASL må formodes at påvirke PADs effektive virkning.  

 

Som det fremgår af afsnit 5.1 ovenfor, er formålet med PAD helt overordnet at sikre ensartede 

regler, så varernes fri bevægelighed ikke hindres, konkurrencen ikke fordrejes og forbrugerne sikres 

ensartet beskyttelse. Med henvisning til disse hensyn har EUD defineret en ansvarsfordeling, der 

findes optimal, og dermed er opretholdelse af denne ansvarsfordeling også en af PAD tilsigtet 

virkning
262

. 

 

5.4.1 Varernes frie bevægelighed         

ASL § 77 bevirker, som tidligere nævnt, at producenten ikke bærer det fulde ansvar for skader 

forårsaget af defekter ved hans produkter i Danmark. De danske arbejdsgivere bærer derimod en 

stor del af dette ansvar gennem betalinger til arbejdsskadeforsikringen. For varebevægelserne 

betyder dette, at det er mere attraktivt at afsætte produkter i Danmark end i andre medlemsstater, da 

det potentielle produktansvar er mindre byrdefuldt. Der er ikke noget i dette, der hindrer 

varebevægelserne, hvorfor ASL ikke på dette grundlag er i strid med PAD.  

  

Forskelle i lovgivning kan imidlertid hindre varernes frie bevægelighed, da det betyder, at 

virksomhederne må sætte sig ind i forskellige regelsæt for at træffe beslutning om at sælge 

produkter på et givent marked. Der findes imidlertid mange forskelle i medlemsstaternes 

lovgivning, og hvis dette alene var nok til at anse ASL for at hæmme PADs effektive virkning, ville 

en lang række regler være i strid med forskellige direktiver. For så vidt angår forskelle imellem 

medlemsstaternes lovgivning følger det af EUDs praksis, at kun bestemte typer af nationale regler, 

nemlig produktkrav, markedsføringskrav og anvendelseskrav, er omfattet af det generelle forbud 

mod at hindre varernes frie bevægelighed, der særligt følger af TEUF artikel 34
263

. Idet ASL § 77 

og loven som helhed ikke hører under nogen af disse kategorier, synes den samlet set ikke at hindre 

de frie varebevægelser på en måde, der er i strid med PAD eller EU-retten i øvrigt. 
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Min kursivering. Citeret fra afgørelsens præmis 27 
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Præmis 29 i afgørelsen i sag C-495/10 
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Jf. f.eks. opsummeringen i Neergaard & Nielsen (2010), s. 359ff og den deri citerede praksis 
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5.4.2 Konkurrencefordrejning 

Konkurrencen fordrejes f.eks. når nogle virksomheder stilles bedre i konkurrencen med andre, uden 

at det skyldes egen indsats
264

. Producenterne i de forskellige medlemslande har samme vilkår, 

når/hvis de afsætter deres produkter i Danmark. Alle producenters ansvar efter PAD reduceres på 

det danske marked som følge af ASL. Dermed fordrejer ASL ikke umiddelbart konkurrencen.  

 Tages analysen imidlertid et led videre, er det dog klart, at producenternes ansvar, der lempes 

som følge af ASL, må overflyttes til andre. Arbejdsskadesikringsordningen lægger denne byrde på 

arbejdsgiverne i Danmark, da de, gennem den lovpligtige forsikring, også betaler for 

produktarbejdsskaderne. Dermed kommer arbejdsgiverne i Danmark altså til at betale for de 

produktskader, der skyldes defekte produkter produceret i de øvrige medlemsstater (og tredjelande 

for den sags skyld). Dette fordrejer konkurrencen, da arbejdsgivere i Danmark – alt andet lige – vil 

have højere omkostninger, og derved stilles i en ringere konkurrencemæssig position.  

  

Inden for EU-konkurrenceretten gælder et mærkbarheds- eller væsentlighedskriterium
265

. Det kan 

overvejes, om dette kriterium også gælder i dette tilfælde. I så fald ville kun nationale regler, der har 

mere end en bagatelagtig indvirkning på konkurrencen, være i strid med direktivet. Eftersom ASL 

er en national ordning, og ikke en aftale mellem virksomheder eller en adfærd blandt virksomheder, 

synes det oplagt i stedet at drage paralleller til statsstøtteretten
266

. På dette område følger det af 

EUDs praksis, at mærkbarhedskriteriet ikke finder anvendelse
267

. Selvom det umiddelbart 

forekommer fornuftigt at anvende et mærkbarhedskriterium – hvorfor beskæftige sig med 

konkurrencefordrejning der ikke er mærkbar? – må det derfor nok lægges til grund, at et sådant 

kriterium ikke finder anvendelse på den her analyserede situation.  

 Hvis kriteriet imidlertid alligevel skulle blive tillagt betydning ved en eventuel sag for EUD, vil 

det blive relevant at undersøge, hvor stor indvirkning den større byrde har på konkurrenceevnen for 

producenter i Danmark. Dette er en meget vanskelig vurdering, som det i sidste ende er op til EUD 

at foretage, men det synes ikke umiddelbart oplagt, at konkurrencepåvirkningen er umærkbar, 

medmindre alle eller de fleste medlemsstater har ordninger, der lige som ASL udelukker 

regresadgangen. 

  

Det kunne endvidere hævdes, at konkurrencefordrejningen sker som følge af en omvendt 

diskrimination af producenter i Danmark, og at omvendt diskrimination falder uden for EU-retten, 

jf. f.eks. afgørelsen i sag C-308/86 Straffesag mod Lambert. I den pågældende sag udtalte EUD 

følgende i præmis 20-22: 
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Jf. fast praksis fra EUD, f.eks. sag C-148/04 Unicredito Italiano mod Agenzia delle Entrate, præmis 56. Sagen 

drejede sig om en Italiensk statsstøtteordning, som ifølge Kommissionen var i strid med forbuddet i TEUF artikel 107 

(Tidl. artikel 87 TEF). Unicredito, der havde været begunstiget af den italienske ordning, anfægtede Kommissionens 

beslutning i et nationalt søgsmål, som førte til den præjudicielle forelæggelse. Selvom statsstøttesager hviler på et andet 

grundlag end sager vedrørende harmoniseringsforanstaltninger, må begrebet konkurrencefordrejning forstås på den 

samme måde, hvorfor praksis fra det ene områder må kunne støtte en retsdogmatisk analyse på det andet område  
265

F.eks. TEUF artikel 101, jf. Rasmussen (2003), s. 272 
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Det er næstenen omvendt statsstøtte, forstået på den måde at producenter fra de øvrige medlemsstater begunstiges 

frem for producenter i Danmark, når de afsætter produkter i det danske marked 
267

F.eks. sag C-142/87, Belgien mod Kommissionen, præmis 42 og 43 
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”Den nationale ret har stillet disse spørgsmål, idet den fandt, at sådanne bestemmelser 

kunne indebære ulemper for de eksportører, der er omfattet af bestemmelserne i forhold 

til deres konkurrenter i andre medlemsstater, som anvender en anden ordning. 

 

Det bemærkes hertil blot, at en eventuel forskelsbehandling af eksportører i [Luxemburg 

og Belgien] i forhold til konkurrenter i andre medlemsstater simpelt hen beror på 

forskelle mellem de respektive medlemsstaters lovgivninger. 

 

I henhold til fast retspraksis indebærer en sådan forskelsbehandling ingen 

diskrimination som omhandlet i Traktatens artikel 7, såfremt den pågældende 

lovgivning finder anvendelse på alle berørte personer på grundlag af objektive kriterier 

og uden hensyn til deres nationalitet.”  

 

Problemstillingen i den netop citerede sag vedrører, ligesom den her behandlede problemstilling, 

nationale bestemmelser, som giver ulemper i konkurrencen for virksomheder i det pågældende land. 

Ligesom i Straffesag mod Lambert finder ASL anvendelse på grundlag af objektive kriterier (alle 

arbejdsgivere, der har ansat arbejdstagere, er omfattet, jf. ASL § 48, stk. 1, § 50 og § 2) og uden 

hensyn til nationalitet (alle arbejdsgivere, der har ansatte i Danmark, er omfattet, jf. ASL § 2, stk. 

1). Følges denne praksis om omvendt diskrimination
268

, betyder det, at ASL ikke kan anses for at 

fordreje konkurrencen i strid med PAD.  

 Det er imidlertid behæftet med væsentlig usikkerhed, om synspunkterne fra denne praksis, der 

vedrører det generelle diskriminationsforbud i TEUF artikel 18, vil blive tillagt betydning i en sag, 

der vedrører spørgsmålet, om en national regel hindrer den effektive virkning af PAD. Der er gode 

argumenter for ikke at tillægge dem betydning, navnlig fordi konkurrencen skades til ulempe for 

alle medlemsstater, uanset om det skyldes diskrimination eller omvendt diskrimination.  

 

5.4.3 Forbrugerbeskyttelse 

På den ene side forbedrer ASL retsstillingen for skadelidte arbejdstagere. For det første fordi de 

ikke skal kæmpe mod en producent, som de ikke har noget forhold til. For det andet fordi, de ikke 

risikerer, at den ansvarlige ikke kan betale erstatning pga. konkurs eller manglende 

forsikringsdækning.  For det tredje sker erstatningsudbetalingen oftest hurtigere end efter 

PAD/PAL, idet der ikke først skal afsiges en dom for at fastslå erstatningspligtens omfang. Hertil 

kommer bevislempelsen for skadelidte
269

, og at kun grovere egen skyld spiller en rolle
270

. Sådanne 

forbedringer af forbrugerbeskyttelsen skader ifølge EUDs praksis ikke PADs effektive virkning
271

.   

 

På den anden side kan der, på baggrund af analysen i kapitel IV, argumenteres for, at ASL skader 

forbrugerbeskyttelsen, da den mindsker producenternes incitament til at forebygge defekter og 
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Ligeledes Sørensen & Nielsen (2008), s. 265ff 
269

ASL § 12, stk. 2 
270

ASL § 14 
271

Jf. sag C-495/10 Centre hospitalier universitaire Bessancon mod Thomas Dutrueux, præmis 35 og afgørelsen 

forudsætningsvist 
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dermed produktarbejdsskader. En retsøkonomisk analyse er imidlertid ikke en retskilde, og allerede 

derfor et dårligt grundlag for en analyse af gældende ret. EUD har imidlertid (implicit) anvendt en 

lignende tankegang i den seneste afgørelse vedrørende PAD i sag C-495/10 Centre hospitalier 

universitaire Bessancon mod Thomas Dutrueux, og ligeledes i tidligere praksis, der har fastslået 

ansvarsfordelingen mellem de forskellige led i afsætningskæden
272

. Den seneste afgørelse er særlig 

interessant i denne sammenhæng og behandles derfor mere indgående. 

  

Sagen vedrørte som også tidligere nævnt en fransk regel, hvorefter offentlige sundhedsinstitutioner 

var ansvarlige på objektivt grundlag for skader forårsaget af defekte produkter, der anvendtes i 

behandlingen. Den franske ordning minder meget om ASL, da begge omhandler brugere af 

produkter og deres ansvar for personskade; begge ordninger gør disse brugere ansvarlige for bl.a. 

produktskader, og ansvarsgrundlaget er i begge tilfælde objektivt.  

 I et tidligere afsnit blev der redegjort for, hvordan EUD fandt, at den franske ordning faldt uden 

for PADs anvendelsesområde. Herefter kiggede EUD på om ordningen berørte PADs effektive 

virkning og udtalte følgende (egen kursivering):  

 

”I denne forbindelse præciseres for det første, at et sådant ansvar for tjenesteyderen […] 

kun kan indføres på betingelse af ikke at berøre den ved [PAD] fastsatte ordning. 

Anvendelsen af nationale regler kan nemlig ikke berøre direktivets effektive virkning. 

Ligeledes skal muligheden for at gøre ansvar gældende over for producenten […] 

bevares. Denne mulighed for at gøre ansvar gældende bør således gælde ikke blot for 

skadelidte, men ligeledes for tjenesteyderen, som derfor med henblik herpå bl.a. bør 

kunne råde over en mekanisme, såsom regressøgsmål…”
273

         

 

I modsætning til den franske ordning, hvor de offentlige sundhedsinstitutioner har regres mod 

erstatningsansvarlige producenter, har arbejdsskadesikringen i Danmark ikke regres mod de 

erstatningsansvarlige producenter, jf. ASL § 77, 1. pkt. Dermed ændrer ASL den ansvarsfordeling, 

som PAD foreskriver, derved at arbejdsgiverne reelt overtager producenternes produktansvar. 

Ordningen lever derfor ikke op til de krav, EUD fastlægger i den citerede præmis, og derfor findes 

ASL § 77, 1. pkt., at være i strid med PAD. Dommen forudsætter ligeledes, at skadelidte – dvs. 

forbrugeren - skal have mulighed for at holde producenten ansvarlig, og dermed er reglen om, at 

ASL er den primære erstatningskilde, og at erstatningen efter EAL nedsættes med ASL-

erstatningen, jf. § 77, 2. pkt., formentlig også i strid med direktivet. Set ud fra forbrugerens 

perspektiv er det dog vanskeligt at se rationalet bag dette.  

  

I tråd med det tidligere nævnte argument, om at ASL § 77 blot er en udmålingsregel, kunne der 

argumenteres for, at den reducering af producenternes ansvar, som ASL indebærer, ikke har større 

betydning for virkningen af PADs ansvarsordning end f.eks. reglerne om erstatningsudmåling, der 

ikke er omfattet af PAD. Når erstatningsudmålingen kan være forskellig i medlemsstaterne, varierer 

byrden ved producenternes ansvar også af denne grund fra medlemsstat til medlemsstat. Dette kan i 
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F.eks. sag C-52/00 og 402/03 omtalt ovenfor 
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Præmis 30 
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princippet lige så vel som den manglende regresadgang i ASL hæmme producenternes incitamenter 

til at udvikle og producere sikre produkter. Disse synspunkter synes EUD dog ikke at tillægge 

særlig vægt, hvilket formentlig skyldes, at medlemsstaterne er forpligtede til at have 

udmålingsregler, der sikrer PADs effektive virkning
274

. Det er også vanskeligt at forestille sig, at 

variationerne i erstatningsudmålingerne skulle kunne begrænse byrden ved producentens ansvar i 

lige så høj grad som den manglende regresadgang i ASL § 77.            

 

 

5.5 Delkonklusion 

Det følger af ovenstående analyse, at ASL § 77 er i strid med PAD. ASL falder som sådan uden for 

PADs totalharmoniserende område, idet der er tale om en erstatnings- eller forsikringsordning, der 

vedrører ansvaret for brugeren/aftageren af produktet, men derimod ingen af de led i 

afsætningskæden, som fremgår af PADs opregning i artikel 3. Til gengæld har ASL § 77 negativ 

indvirkning på PADs tiltænkte virkning. Den negative virkning er for det første en fordrejning af 

konkurrencen mellem arbejdsgivere i Danmark og arbejdsgivere i de øvrige medlemsstater, der 

skabes ved at danske arbejdsgivere betaler for en stor del af de skader, som producenterne ellers 

ville være ansvarlige for.  

 Derudover ændrer ASL, som følge af ASL § 77, 1. pkt., på den ansvarsordning, som PAD 

foreskriver, ved at lade arbejdsgiverne være ansvarlige på samme grundlag som producenterne, 

uden at give arbejdsgiverne (dvs. deres forsikringsselskaber) mulighed for efterfølgende at søge 

regres hos producenterne, hvilket er i strid med PAD, jf. dommen i sag C-495/10 Hospitalier 

universitaire Bessancon mod Thomas Dutrueux. 
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Jf. sag C-203/99 Veedfald, præmis 27 
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Kapitel VI: Perspektivering 

 

6.1 Reale hensyn 

Det fremgår af kapitel IV, at flere reale hensyn i teorien taler for at indføre regres for 

produktarbejdsskader. Det er dog kun i det omfang, teorien kan overføres i praksis, at dette betyder, 

at reglen i ASL § 77 bør ændres. Hvorvidt teorien holder i virkeligheden må nødvendigvis 

undersøges gennem empiriske undersøgelser. De undersøgelser, der findes, synes at bekræfte, at 

teorien kan overføres til praksis. Disse undersøgelser er dog som tidligere nævnt behæftet med en 

lang række usikkerheder, hvoraf mange er vanskelige at eliminere
275

.  

 Det vil dog være muligt at eliminere er stor del af de usikkerheder, der skyldes, at det konkrete 

område, undersøgelserne anvendes på, ikke har været genstand for undersøgelserne. En empirisk 

undersøgelse kunne f.eks. fokuseres på produktarbejdsskader i Danmark, i stedet for at være 

fokuseret på forskellige skadetyper i USA. For at undersøge den præventive virkning ved en 

regresregel kunne data vedrørende produktarbejdsskader fra Danmark sammenholdes med samme 

data fra Norge, der overordnet har et retssystem og et socialt system, der minder om det danske, 

men som, for så vidt angår erstatningsansvarlige tredjemænd og herunder producenter, har valgt at 

beholde regresadgangen for produktarbejdsskader i deres arbejdsskadesikringsordning,
276

. En sådan 

undersøgelse ville være et langt bedre vurderingsgrundlag end at sammenligne med f.eks. 

erstatningsregler i USA, der har undergået et skift fra culpa til objektivt ansvar. Når en sådan 

undersøgelse ikke er blevet en del af denne afhandling, skyldes det, at det eksisterende og 

umiddelbart tilgængelige datagrundlag i Danmark er så ringe, at dette ville kræve en meget 

tidskrævende dataindsamling, hvilket ikke var muligt inden for (tids)rammerne for afhandlingen. 

  

Selvom der således ikke foreligger et optimalt empirisk grundlag for at træffe en beslutning om 

ændring af ASL, findes der at være et overbevisende teoretisk grundlag for at stille spørgsmålstegn 

ved de begrundelser, der gennem tiden har været anført for at fjerne muligheden for regres på dette 

konkrete område. Dertil kommer, at de begrundelser, der kan stilles spørgsmålstegn ved, også synes 

at bygge på teoretiske overvejelser
277

, og derfor styrkes den vægt, de teoretiske argumenter, der 

taler for regres, bør tillægges, betydeligt. Der findes således på denne baggrund at kunne 

argumenteres for, at reglerne bør ændres, medmindre en empirisk undersøgelse modbeviser, at en 

regresadgang mindsker omkostningerne for samfundet forbundet med produktarbejdsskader.  

 

6.2 Overensstemmelse med EU-retten 

Det fremgår af kapitel V, at den manglende regresadgang i ASL § 77 er i strid med PAD, fordi 

reglen hindrer PADs effektive virkning. Dette taler selvfølgelig for, at der bør indføres en mulighed 

for regres mod producenter. Dette kan gøres ved en lovændring, eller ved at Højesteret tilsidesætter 
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Afsnit 4.1.2.1 
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§ 8 i den norske lov nr. 65 af 16. juni 1989 om yrkseskadeforsikring, som ændret ved lov nr. 45 af 20. juni 2003 
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Der findes i det gennemgåede materiale ikke én henvisning til konkrete videnskabelig empiriske undersøgelser 
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den nuværende regel efter princippet om EU-rettens forrang
278

. Det er dog usikkert, hvorvidt 

Højesteret rent faktisk vil tillægge EU-retten forrang og derved tilsidesætte en lov vedtaget af 

Folketinget, idet Højesteret generelt synes at være tilbageholdende i sådanne situationer
279

.  

 

En lovændring synes på den baggrund at være mere oplagt. Lovgiver kunne søge inspiration hertil i 

lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet
280

, hvis § 28 lyder således: 

 

”I det omfang der er erstatningsansvar efter reglerne i lov om produktansvar, gælder 

reglerne i §§ 26 og 27 [der begrænser regresadgangen] ikke.” 

   

Hvis der ses bort fra de reale hensyn, der taler for at ændre ASL § 77, vil nogen måske hævde, at 

fordi reglen nu har eksisteret i snart 25 år, uden at EU har reageret, så kan den lige så godt forblive 

uændret, indtil det opdages. Medlemsstaterne har imidlertid ved overladelsen af visse 

lovgivningsbeføjelser til EU forpligtet sig til også at overholde de regler, EU udsteder, jf. f.eks. 

artikel 258 og 288 TEUF. Konsekvensen af ikke at overholde EU-retten er i første omgang, at 

Danmark kan blive dømt for traktatbrud
281

. Hvis Danmark dømmes for traktatbrud ved EUD og 

ikke efterfølgende ændrer lovgivningen, kan EUD endvidere idømme Danmark en bøde på et fast 

beløb, eller en tvangsbøde pr. dag indtil retsstillingen bringes i overensstemmelse med PAD
282

.  

 Dertil kommer risikoen for erstatningssøgsmål fra dem, der måtte have lidt tab som følge af 

fejlimplementeringen
283

. I dette tilfælde vil det primært være arbejdsgiverne, der kan have lidt et tab 

som følge af den højere forsikringspræmie, de har betalt. Det er dog vanskeligt at forestille sig, 

hvordan dette tab skulle kunne dokumenteres, og derfor er det formentlig også mindre sandsynligt, 

at nogen skulle fremsætte sådanne krav. Endelig kan det anføres, at det rent politisk kan få 

konsekvenser for Danmark, hvis det opdages, at reglerne ikke er i overensstemmelse med PAD. 

  

På baggrund af ovenstående synes der herefter ikke at være store risici forbundet med at afvente en 

eventuel afgørelse fra EUD, så længe EUDs afgørelse efterfølgende følges. Negative politiske 

konsekvenser kan dog ikke udelukkes, og når der samtidig er reale hensyn, der taler for at ændre 

ASL § 77, ses der ikke at være nogen grund til at afvente en dom fra EUD.          
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Neergaard & Nielsen (2010), s. 240ff. EU-konform fortolkning ville også normalt være en mulighed, men ASL § 77 

giver imidlertid ikke anledning til fortolkningstvivl, hvorfor princippet ikke vil spille nogen rolle her. Se Neergaard & 

Nielsen (2010), s. 239f 
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Neergaard & Nielsen (2010), s. 241 
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Lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som 

ændret ved lov nr. 1257 af 18. december 2012 og lov nr. 1401 af 23. december 2012 
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Efter proceduren i TEUF artikel 258 eller 259 
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TEUF artikel 260 
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Jf. Sagerne C-6/91 og C-9/91 Frankovich mod Italien. Analyseret i Habersaat (2003), 124ff, for så vidt angår den 

tidligere direktivstridige PAL § 10 
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Kapitel VII: Konklusion 

 

Efter de gældende regler skal tilskadekomne arbejdstagere først søge erstatning hos den 

arbejdsgiverbetalte forsikring, der er obligatorisk ifølge ASL. Arbejdstageren kan derudover rette et 

såkaldt differencekrav, svarende til forskellen mellem erstatningsudmålingen efter ASL og EAL, 

mod en eventuel erstatningsansvarlig producent. Arbejdsgiverens forsikringsselskab har ikke 

mulighed for at søge regres hos den erstatningsansvarlige producent, og derfor kommer 

producenterne til at bære en meget lille del af det tab, deres defekte produkter forårsager, hvilket 

svækker deres incitamenter til at skabe sikre produkter.  

 

Den nuværende udformning af reglerne har blandt andet været begrundet i, at arbejdstagerne var 

sikret kompensation, og at der derfor ikke var behov for at indføre regres. Samtidig virker det som 

om, at en eventuel præventiv virkning ved, at producenten kan blive holdt ansvarlig, helt er overset. 

Ifølge retsøkonomisk teori om accident law er den præventive virkning ved erstatning for 

personskade imidlertid vigtigere end noget kompensationshensyn. Dette skyldes, at kompensation 

kan sikres på andre og bedre måder, f.eks. gennem det sociale sikringssystem, og fordi den særlige 

karakter af alvorlige personskader gør, at det ikke er muligt at kompensere fuldt ud. Derudover 

synes retfærdighedshensyn heller ikke at tale imod regler, som har en præventiv virkning, når der er 

tale om skadevoldere, som er juridiske personer. De teoretiske konklusioner vedrørende 

erstatningsreglers præventive virkning støttes desuden af en overvejende del af de empiriske 

undersøgelser, der allerede findes.   

 

Et andet argument, der kunne fremføres, er, at regres mod producenterne ikke bidrager væsentligt til 

at styrke disses incitamenter til at skabe sikre produkter, når der i forvejen eksisterer 

sikkerhedsregulering, som f.eks. AML og reglerne om CE-mærkning. Det må dog konstateres, at 

argumentets styrke er svag, idet de to reguleringsformer er komplementære. Derudover vil 

sikkerhedsregulering af de defekter, hvor der kun er fastsat en meget generel standard, som det er 

vanskeligt at kontrollere ex ante, ikke virke anderledes end erstatningsregler. Virkningen af 

sikkerhedsreguleringen vil derimod være mindre på grund af det meget lave bødeniveau, der er i 

Danmark. 

 

De administrative omkostninger, der er forbundet med regressøgsmål, har også været anført som 

argument mod at tillade regres. Der findes dog ikke at være belæg for denne påstand, når 

regresspørgsmålet reelt skal afgøres mellem forsikringsselskaber, som har stor ekspertise i at 

håndtere sådanne sager, og som derfor må antages at gøre dette optimalt. Det kan endvidere anføres, 

at den præventive virkning på dette område formentlig ikke behøver at være stor, før det er de 

administrative omkostninger værd.    

 

Markedskræfterne spiller ligeledes ind på producenternes adfærd, og i det omfang disse kræfter 

styrker producenternes incitamenter til at skabe sikre produkter, svækkes argumentet for at tillade 

regres. For at markedskræfterne virker optimalt, kræver det dog, at producenterne har god 

information om produkternes relative sikkerhed, hvilket ikke generelt kan antages at være tilfældet 
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for en væsentlig del af de produkter, som kan forårsage produktarbejdsskader. En regresregel ville 

kunne forbedre arbejdsgivernes information om produkters risici, ved at producenterne derved 

kommer til at bære de omkostninger, der er forbundet med produktarbejdsskader, hvilket reflekteres 

i den pris, de må kræve for produkterne. 

 

På trods af at det empiriske grundlag ikke er optimalt, taler ovennævnte reale hensyn i høj grad for, 

at ASL § 77 bør ændres. Hvis der ønskes et bedre empirisk grundlag, kan der foretages en 

komparativ analyse mellem Danmark og Norge, idet Norge ikke har fjernet arbejdsskadesikringens 

regresmulighed. 

 

Foruden de nævnte økonomiske overvejelser spiller Danmarks forpligtelser i medfør af PAD også 

ind på, om reglen i ASL § 77 bør ændres. En analyse af PADs anvendelsesområde viser imidlertid, 

at ASL ikke hører under det område, som PAD regulerer. Dette skyldes, at ASL er en erstatnings- 

og forsikringsordning, der vedrører ansvaret for den, der aftager og er den overordnede bruger af 

produktet, mens PAD vedrører ansvaret for de forskellige led i produktets afsætningskæde. Dette 

fremgår klarest af præmis 27 i EUDs afgørelse i sag C-495/10 Hospitalier universitaire Bessancon 

mod Thomas Dutrueux.  

 

Det netop anførte betyder som udgangspunkt, at ASL ikke kan være i strid med PAD. EUD har dog 

udviklet et princip, der går ud på, at nationale bestemmelser ikke må hindre EU-rettens effektive 

virkning, jf. f.eks. præmis 27 i sag C-203/99 Veedfald. PADs effektive eller tiltænkte virkning er at 

sikre varernes frie bevægelighed, ufordrejet konkurrence og ensartet forbrugerbeskyttelse gennem 

en bestemt ansvarsfordeling mellem de led i afsætningskæden, der har indflydelse på produkters 

sikkerhed.  

 

Det kan konkluderes, at ASL kan have en negativ indflydelse på konkurrencen, ved at danske 

arbejdsgiveres omkostninger stiger i forhold til de arbejdsgivere, der ikke har ansatte i Danmark. 

Derudover stilles arbejdstagerne ringere, end hvis der var adgang til regres, som følge af de 

utilstrækkelige incitamenter, ordningen skaber for producenterne. Dette er en konsekvens af, at 

ASL ændrer på den risikofordeling, som PAD, og EUD igennem sin praksis, foreskriver. Det 

fremgår tydeligt af præmis 30 i sag C-495/10 Hospitalier universitaire Bessancon mod Thomas 

Dutrueux, at en sådan ændring af ansvarsfordelingen kun kan være i overensstemmelse med PADs 

effektive virkning, hvis arbejdsgiveren eller dennes forsikring har mulighed for at søge regres hos 

en ansvarlig producent. 

 

Danmark findes derfor at være forpligtet til at ændre ASL, og hvis ikke dette sker, kan det føre til 

en traktatbrudssag mod Danmark, eventuelt bøde- og erstatningsforpligtelse, samt negative politiske 

konsekvenser. ASL § 77 bør derfor ændres, så der tillades regres mod erstatningsansvarlige 

producenter; ikke blot på baggrund retsøkonomisk teori om accident law, men ligeledes på 

baggrund af PAD.   
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Anvendte forkortelser 

 

AML: Arbejdsmiljøloven 

ASFL: Arbejdsskadeforsikringsloven (gældende indtil 31.12.1992) 

ASL: Arbejdsskadesikringsloven 

EAL: Erstatningsansvarsloven 

EUD: EU-Domstolen 

EØS: Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde 

FED: Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling 

PAD: Produktansvarsdirektivet 

PAL: Produktansvarsloven 

TEU: Traktaten om den Europæiske Union 

TEUF: Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde 
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Retssager i USA og alternativer hertil 

 
Af Finn Martensen, advokat(H), attorney at law, Martensen Wright 

Advokatanpartsselskab1 

 

 

INDLEDNING 

 

Et af de områder, hvorpå dansk retstradition adskiller sig mest radikalt fra amerikansk 

retstradition, er anvendelsen af domstolene som middel til tvistløsning. Indenfor 

forretningslivet er det traditionen i Danmark, at stridende parter søger sagen løst 

forligsmæssigt. Kun hvis dette ikke er en farbar vej, tages domstolene til hjælp. Generelt set 

forholder det sig stik modsat i USA. Hvis der opstår en tvist, anlægges sag, og sagsanlægget 

fører da som regel til et forlig. Statistisk set forliges mere end 90% af alle anlagte 

kommercielle sager. 

 

Det forhold, at der i USA anlægges mange retssager, grundes i flere forhold. Et forhold er, at 

hver part som regel bærer sine egne advokatomkostninger. Hermed risikerer den sagsøgende 

part sjældent at komme til at betale modpartens omkostninger helt eller delvist, selv om 

sagen skulle tabes.2 Et andet forhold er, at retsafgiften i USA er ganske nominel. Som regel 

koster det under 100 $ at anlægge sag, uanset hvilket beløb sagen drejer sig om. Dette står i 

grel kontrast til situationen i Danmark, hvor der betales en betydelig retsafgift afhængig af 

påstandens størrelse. Denne afgift til det offentlige maner til omtanke, dels med hensyn til 

selve sagsanlægget og dels med hensyn til, hvilken påstand der nedlægges. Et tredje forhold, 

der dog ikke er aktuelt i alle sager, er, at der i USA er praksis for, at advokater i visse 

                                                 
1 Finn Martensen kan træffes på fm@usa-eurolaw.com eller på telefon 70 20 02 09 
2 I Danmark er hovedreglen den, at den tabende part bliver pålagt at betale den vindende 
parts omkostninger helt eller delvist. 



2 
COPYRIGHT 2008 © Finn Martensen. Alle Rettigheder Forbeholdes. 

sagstyper påtager sig sagen på såkaldt udfaldsafhængigt salær.3 Ved udfaldsafhængigt salær 

forstås, at advokaten betinger sig et vederlag for sin ydelse udgørende en vis procentdel (30-

40%) af det beløb, som sagsøger får medhold i. Hermed risikerer sagsøger ikke at komme til 

at betale advokatomkostninger, hvis sagen vindes. Sådant system øger klart sagsøgernes 

interesse i at anlægge sag, også selv om sagen ikke hviler på et stærkt juridisk fundament. 

Anvendelse af udfaldsafhængigt salær finder hyppigst anvendelse i forbindelse med sager, 

hvor sagsøger påstår sig tillagt erstatning for legemsskader, herunder typisk sager om 

produktansvar. 

 

Samlet set medfører de foran anførte forhold, at den amerikanske sagsøger og dennes 

rådgiver ikke har samme incitament til at foretage en kritisk vurdering af sagens endelige 

udfald, som tilfældet er i Danmark. Hermed anlægges der naturligt set langt flere sager i USA 

pr. kapita, end hvad tilfældet er i Danmark. Hovedparten af disse sager - over 90% - forliges. 

Det store antal af forligede sager bygger meget væsentlig på det forhold, at sagsøgte kommer 

til at bære egne omkostninger, også selv om hun eller han vinder sagen. Hermed har sagsøgte 

en interesse i at forlige sagen - også selv om sagsøgte med overvejende grad af sandsynlighed 

ville blive frifundet. Dette paradoksale resultat nås via en objektiv vurdering af, hvad der 

ultimativt tjener sagsøgte bedst, enten at betale en beskeden forligssum, eller at ende op med 

en frifindelsesdom forbundet med store egne advokatomkostninger. 

 

De forhold, som lige er skitseret, fører til en afgørende iagttagelse, nemlig: Risikoen for at 

blive sagsøgt i USA er betydelig højere end i Danmark, og omkostningerne ved at blive 

inddraget i en retssag er ligeledes væsentlig højere end i Danmark. Denne iagttagelse fører 

naturligt til, at virksomheder, som bevæger sig ind på det amerikanske marked, bør søge at 

tilrettelægge deres aktiviteter og de kontrakter som indgås således, at risikoen for at blive 

inddraget i en amerikansk retssag minimeres. 

 

                                                 
3 I Danmark er det ikke tilladt for advokater at påtage sig sager mod betaling i form af 
udfaldsafhængigt salær. 



3 
COPYRIGHT 2008 © Finn Martensen. Alle Rettigheder Forbeholdes. 

I denne artikel belyses, hvorledes det lige nævnte resultat bedst opnås. I artiklen gives først 

en beskrivelse af, hvorledes det amerikanske retssystem er opbygget. Herefter gennemgås 

forløbet af en retssag. Dernæst beskrives visse alternativer til tvistløsning via domstolenes 

hjælp. Endelig gives anvisninger på, hvorledes kontrakter med amerikanske parter kan 

formuleres, så den danske part stilles bedst muligt med henblik på at undgå retssager i USA. 

 

RETSSYSTEMETS OG DOMSTOLSSYSTEMETS OPBYGNING I USA 

 

Efterfølgende gives en kort og principiel beskrivelse af, hvorledes det amerikanske 

lovgivningssystem og domstolssystem er opbygget. Beskrivelsen koncentreres til 

opbygningen af de civile domstole, idet straffesager således ikke behandles.  

 

Det amerikanske lovgivningssystem kan i nogen grad sammenlignes med systemet i EU. Der 

er dog en væsentlig forskel: I EU gennemføres den fælleseuropæiske lovgivning ved, at 

denne lovgivning optages direkte i den enkelte stats lovgivning. Dette betyder, at EU-

reglerne ikke får retskraft for den enkelte stats borgere, før reglerne er optaget i den 

pågældende stats lovgivning. I USA er forholdet det, at den føderale lovgivning, straks den er 

vedtaget af kongressen, får retskraft for samtlige stater. De enkelte staters lovgivende 

forsamlinger skal med andre ord ikke foretage nogen ratificering af de føderale regler. 

 

Den amerikanske lovgivning består af to adskilte regelsæt, nemlig et føderalt regelsæt, der 

gælder for alle stater, samt individuelle statslige regelsæt for hver stat. Ifølge den føderale 

grundlov og bestemmelser fastsat i henhold hertil, er visse retsregler overladt eksklusivt til 

det føderale system. Dette gælder f.eks. immigrationslovgivningen, store dele af 

skattelovgivningen, import- og eksportregulering samt konkurslovgivningen. Andre områder 

er eksklusivt forbeholdt staternes lovgivning. Dette gælder for eksempel reglerne om 

indgåelse af aftaler, reglerne om pant og sikkerhedsstillelse samt selskabslovgivningen. 

Retsområder, der ikke eksklusivt er tillagt enten det føderale system eller det statslige system, 

ses ofte reguleret af begge systemer. I forbindelse hermed opstår der ofte konflikter mellem 
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føderal og statslig regulering af de samme forhold. I så tilfælde har de føderale regler forrang. 

Det lige nævnte viser, at de retsforhold, som en eksportvirksomhed kommer i berøring med, 

vil vedrøre såvel føderal som statslig regulering.4   

 

Ikke alle retsområder er reguleret i lovgivningen. I lighed med, hvad der er tilfældet i 

Danmark, fastsættes retsreglerne indenfor sådanne områder af domstolene.5 Traditionelt set 

er USA betegnet som et common law land, altså et land, hvor regeldannelsen hovedsagelig 

sker via domstolene. Dette er historisk korrekt. Realiteten i dag er imidlertid, at næppe noget 

andet land i verden har så voluminøs en lovregulering som USA. Den føderale lovgivning, 

som er samlet i én stor lov, fylder med korte kommentarer over 200 bind. Til lovene knytter 

sig såkaldte ”regulations” (nærmest svarende til danske bekendtgørelser) som supplerer 

lovene. Disse har stort set samme omfang. Ligeledes er de enkelte staters lovgivning særdeles 

detaljerede og mange staters lovgivning fylder uden kommentarer over 100 tykke bind. De 

regler, som fastsættes indenfor common law-områderne dannes via afsigelse af domme. 

Mængden af domme, der afsiges af de føderale domstole og af staternes domstole, er 

overvældende set med danske øjne. Samlingen af publicerede føderale domme udgør over 

2.500 bind, og mange af staternes lovsamlinger fylder over 1.000 bind. Det lige anførte viser, 

at kompleksiteten indenfor såvel de lovregulerede områder som de ikke- lovregulerede 

områder er voldsom sammenlignet med i Danmark, hvor man altid kommer et godt stykke 

vej ved at betjene sig af samleværker, så som Karnovs lovsamling, der ikke fylder mere end 

en lille meter på boghylden. 

 

Som en naturlig følge af sondringen mellem føderal og statslig regulering er der ligeledes 

etableret to sæt domstole, nemlig føderale domstole og statslige domstole. De føderale 

domstole prøver (naturligvis) alle spørgsmål vedrørende føderal lovgivning. Herudover 
                                                 
4 I tillæg til den føderale og den statslige lovgivning, er visse lovområder underlagt lokal 
regulering. Dette gælder eksempelvis retsregler om vejforhold, skoler og planlægning. 
Da sådanne forhold sjældent er af kommerciel interesse, vil de ikke blive yderligere 
belyst i denne artikel. 
5 Et godt eksempel på et sådant retsområde, er reglerne om produktansvar, som næsten 
udelukkende hviler på dommerskabt ret. 
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prøver disse domstole tvister mellem parter, der ikke er fra samme stat, forudsat at det 

omtvistede beløb er mere end 50.000 $ og forudsat, at en part begærer føderal prøvelse. Hvis 

således for eksempel en dansk virksomhed sagsøges af en virksomhed i staten New York for 

mere end 50.000 $, har den danske virksomhed mulighed for at få sagen prøvet ved en 

føderal domstol frem for en New York-statsdomstol. Hvis sagen overlades til en føderal 

domstol, vil denne domstol anvende den stats ret, som ifølge reglerne om lovvalg vil skulle 

anvendes ved en statslig domstol. Med andre ord: De føderale domstole kommer i sådanne 

sager 6 til at træffe afgørelse i sager om statslig ret. Ligesom i Danmark er domstolene 

opbygget med et appelsystem. Første instansdomstolene benævnes i det føderale system som 

”circuit courts”. Appeldomstolene i det føderale system betegnes ”appellants courts” af 

hvilke, der kan være en eller flere i hver stat. Endelig er der i det føderale system etableret en 

højesteret, nemlig the federal supreme court i Washington DC. Betegnelsen for de statslige 

domstole varierer fra stat til stat, men alle stater har opbygget et tre-instanssystem. Hvad 

angår retten til appel både i det føderale system og i de statslige systemer, er reglerne noget 

anderledes end i Danmark. Udgangspunktet er, at der altid kan ske appel fra den domstol, 

der oprindelig afsagde dommen og til appeldomstolen. Derimod er der – med ganske få 

undtagelser – aldrig adgang til automatisk appel til højesteret. Sådan appel tillades af 

højesteret selv, og tilladelse gives alene, hvis højesteret finder, at sagen har særlig principiel 

interesse.7 Udover de kort beskrevne generelle domstolssystemer findes en række 

specialdomstole til behandling af f.eks. patentsager, sager under en vis økonomisk værdi, 

sager om familieretlige spørgsmål, sager om konkursretlige spørgsmål og mange flere. 

 

Det er ikke altid umiddelbart klart, ved hvilken domstol en sag skal anlægges. Der kan dels 

være tvivl om, hvorvidt sagen skal anlægges ved en statslig domstol, en føderal domstol eller 

ved en specialdomstol. Yderligere kan der være tvivl om, ved hvilken af den pågældende type 

af domstole sagen skal anlægges. Tvivl forekommer navnlig i sager, hvor parterne er fra 

                                                 
6 Sager af den her beskrevne karakter benævnes på amerikansk ”diversity cases”. Denne 
betegnelse stammer fra betingelsen om, at alle parter skal være fra forskellige stater. 
7 Tilladelse til prøvelse af en sag ved højesteret betegnes ”cerciorary”. 
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forskellige stater, og hvor der måske er indblandet mere end to parter. Det kan være meget 

væsentligt i den indledende behandling af sagen at søge opnået retssagsbehandling ved den 

domstol, som er mest kompetent til den pågældende type af sag og i den af de måske flere 

mulige stater, hvis lovgivning skønnes at være mest favorabel. Spørgsmålene om hvilket 

forum, der retteligt skal anvendes til tvistens løsning afgøres efter reglerne om international 

privatret. Disse regler - som vil blive nærmere belyst nedenfor - bør altid nøje overvejes i 

sagens indledende fase, er mangfoldige og komplekse.  

 

FORLØBET AF EN CIVIL RETSSAG I USA 

 

Allerede det foran anførte om domstolssystemets opbygning og anvendelsen af forskellige 

regelsæt viser en højere grad af kompleksitet end danske forhold sædvanligvis giver 

anledning til. Dette særkende for amerikansk retspleje – nemlig en stor grad af kompleksitet 

– vil fremgå med stor tydelighed af den efterfølgende beskrivelse om forløbet af en typisk 

civil retssag. Beskrivelsen bliver nødvendigvis generel, men beskrivelsen dækker de faser, 

som en civil retssag sædvanligvis gennemløber. 

 

En amerikansk retssag indledes ligesom en dansk retssag derved, at stævningen forkyndes for 

sagsøgte. Hvis sagsøgte er hjemmehørende i USA, sker forkyndelsen efter reglerne i den 

pågældende statslige retsplejelov. Hvis sagsøgte er hjemmehørende i Danmark, skal 

forkyndelsen ske efter særlige regler fastsat i Haagerkonventionen om forkyndelse i 

internationale civile retssager.8 

 

En amerikansk stævning9 er som regel kortfattet og indskrænker sig til at give en kort 

beskrivelse af sagens faktum samt en oplistning af de anbringender, som sagsøger gør 

gældende. Der fremlægges som regel ikke bilag sammen med stævningen. 

                                                 
8 Denne konvention er ratificeret af både Danmark og USA. Såfremt parterne er enige 
herom, kan forkyndelse ske efter andre regler. 
9 Den amerikanske betegnelse for en stævning er en ”complaint”. 
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Efter at stævningen er forkyndt for sagsøgte, gives sagsøgte en frist til at svare skriftligt i 

sagen. Denne frist er som regel omkring 4 uger. Sagsøgers svar10 skal, ligesom i Danmark, 

foreholde sig til det faktum og de juridiske anbringender, som er anført i stævningen. Selv 

om det er hovedreglen, at sagsøgte skal svare i sagen, er sagsøgtes reaktion som regel at 

reagere på stævningen ved at fremsætte et eller flere anbringender om, at sagen skal afvises, 

for eksempel fordi sagen er anlagt ved den forkerte domstol, eller fordi stævningen ikke 

indeholder tilstrækkelig støtte, for at sagsøger kan vinde sagen. Hvis sagsøgte fremkommer 

med sådanne processuelle anbringender, overgår sagen til en selvstændig behandling heraf, 

inden sagen realitetsbehandles yderligere. I sager med udenlandske parter indledes sagen som 

regel med afgørelse af processuelle anbringender som anført, og der hengår ofte mange 

måneder hermed, inden sagen enten bliver afvist eller – hvad der er det mest almindelige – 

sagsøgte afgiver svar.  

 

Når der er afgivet svar i sagen, overgår denne til en særlig fase med det formål at få 

fremskaffet bevismidler. Denne fase i sagsbehandlingen adskiller sig fuldstændigt fra, hvad 

der kendes fra dansk retspleje, og fasen giver som regel anledning til betydelige overraskelser 

både for den danske part og for dennes danske rådgivere. Under indtryk heraf beskrives 

reglerne om fremlæggelse af bevis i nogen større detaljeringsgrad end den øvrige del af 

sagsforløbet. 

 

Fremlæggelse af bevismidler i en amerikansk retssag sker under den såkaldte ”discovery 

phase”. Kernen i denne procedure er, at hver af parterne har en stort set ubegrænset adgang 

til at begære fremlagt informationer fra den anden parts side. Synspunktet bag denne meget 

vidtgående adgang til at forlange informationer fremlagt er at få fremskaffet det bedst 

tænkelige materiale som baggrund for sagens afgørelse. Der er hermed tale om et teoretisk 

set ideelt system. Set fra et praktisk synspunkt, er systemet - der kun kendes i USA - ofte 

                                                 
10 På amerikansk benævnt “the answer”. 
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kritiseret for at være langsommeligt og yderst omkostningskrævende. Forfatteren tilslutter sig 

fuldt ud denne kritik. 

 

Indhentelse af informationer i ”the discovery phase” sker som udgangspunkt uden 

domstolenes medvirken. Kun hvis parterne ikke kan enes om fremgangsmåden, involveres 

domstolen. Informationer indhentes på fire forskellige måder, nemlig følgende: 

 

Requests for production of documents dækker over en af parternes anmodning til den anden part 

om at fremlægge dokumenter til belysning af sagen. Anmodningen om fremlæggelse af 

dokumenter kan vedrøre forhold, der kun har perifer tilknytning til sagen. Hvis f.eks. en sag 

angår en mangel ved et produkt leveret af sagsøgte, vil sagsøgte typisk blive bedt om at 

fremlægge al korrespondance, som sagsøgte har haft indenfor den sidste årrække angående 

mangler ved sagsøgtes produkter. Det er ganske sædvanligt, at der som følge af sådanne 

begæringer fremlægges tusindvis af sider materiale. En sådan meget uspecificeret begæring 

om fremlæggelse af dokumenter betegnes ofte som en ”fishing expedition”, idet begæringen 

fremsættes med håbet om, at det fremlagte materiale skulle indeholde informationer, der kan 

støtte den begærende parts sag.  

 

Written interrogatories er den amerikanske betegnelse for spørgsmål, der skriftligt stilles til den 

anden part. Sådanne spørgsmål vil som regel rette sig mod forhold, der ikke kan forventes 

belyst via fremlæggelse af dokumenter.  

 

Requests for admissions er den amerikanske betegnelse for opfordringer til den anden part om at 

erkende visse fakta. Sådanne opfordringer er et nyttigt middel til at skaffe overblik over, 

hvilke dele af faktum tvisten drejer sig om.  

 

Depositions er den amerikanske betegnelse for parters eller vidners afgivelse af forklaring 

under edsansvar. Sådanne afhøringer sker uden rettens medvirken, men under overværelse af 

parternes advokater og en retsskriver, som er bemyndiget til at administrere en ed. Efter at 
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eden er afgivet11 indledes afhøringen. Udgangspunktet er, at afhøringen kan udstrækkes til 

forhold, der kun helt perifert har med sagen at gøre. Hermed bliver afhøringerne ofte meget 

langvarige, ikke sjældent flere dage for hvert vidne. Formålet med sådanne ”brede” 

afhøringer er, at ”fiske” efter forhold, som kan støtte sagen. 

 

De informationer, som parterne skaffer sig via ”the discovery” benyttes af parterne til at 

foretage en vurdering af retsstillingen samt til at vurdere, hvilken del af dette materiale, som 

ønskes forelagt retten. Retten bliver hermed ikke bekendt med det indhentede materiale, 

med mindre dette materiale senere hen fremlægges som bevismiddel. 

 

Efter afslutningen af ”the discovery phase” fastsætter retten et tidsrum til sagens mundtlige 

forelæggelse for retten. Denne mundtlige forelæggelse, der principielt svarer til den danske 

hovedforhandling, betegnes på amerikansk som ”the trial”. Den mundtlige forelæggelse for 

retten er imidlertid langt mere kompliceret og tidskrævende end hvad kendes fra en dansk 

hovedforhandling. Formålet med ”the trial” er at sagen skal præsenteres for domstolen. De 

fleste civile domstole beklædes af en eller flere juridiske dommere samt af et nævningeting - 

på amerikansk benævnt en jury - der består af 6, 9 eller 12 lægdommere. Nævningetingets 

opgave er at træffe beslutning om sagens faktum, herunder om størrelsen af domsbeløbet 

(f.eks. et erstatningsbeløb). Nævningetinget udvælges via en kompliceret 

udvælgelsesprocedure blandt den stedlige befolkning. Nævningene har som regel ingen 

juridisk uddannelse og intet særligt kendskab til det fagområde, som sagen angår. 

Nævningetinget træffer sin afgørelse på basis af de beviser, der fremlægges under sagen samt 

på basis af detaljerede instruktioner, der udarbejdes i samarbejde mellem parternes advokater 

og den juridiske dommer. 

 

Anvendelsen af nævningeting i civile sager er ukendt i Danmark, hvor noget sådant er 

indskrænket til straffesager af særlig alvorlig karakter. Nævningesystemets anvendelse i civile 

                                                 
11 Eden afgives med den kendte ordlyd ”I swear to tell the truth, the whole truth and 
nothing but the truth. So help me God.” 
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retssager har to konsekvenser. For det første bliver sagens udfald mindre forudseelig end i 

sager, der afgøres af juridiske dommere. Dette skyldes, at nævningene i al almindelighed 

nemmere lader sig følelsesmæssigt påvirke og dermed er mere tilbøjelige til at træffe deres 

afgørelse på et subjektivt grundlag, end tilfældet er med juridiske dommere. Den anden 

konsekvens er, at sagens omkostninger forøges. Dels tager det ofte flere dage at 

sammensætte et nævningeting, og dels er det meget tidskrævende at fremlægge faktum for et 

nævningeting, så fakta bliver fremstillet på en for nævningetinget let forståelig måde. I denne 

forbindelse inddrages ofte ekspertvidner til at afgive forklaring om særligt komplicerede 

faktiske forhold.12 

 

The trial indledes – ligesom en dansk hovedforhandling – med at sagsøgerens advokat giver 

et ”opening statement” med det formål at give nævningetinget et objektivt billede af, hvad 

sagen drejer sig om. Efter the opening statement fremlægger hver af parterne sine 

bevismidler. Dette sker dels i form af fremlæggelse af dokumenter og dels i form af 

afhøringer. Den amerikanske retspleje indeholder et yderst kompliceret regelsæt til afgørelse 

af, hvilke dokumenter, der kan fremlægges om bevismidler. Dette indebærer, at enhver trial 

kommer til at indbefatte formalitetsprocedurer om fremlæggelse af dokumenter, hvilket ofte 

er meget tidkrævende. Afhøringen af vidner sker i nævningetingets påhør. Afhøringen 

gennemføres som regel meget elegant, idet afhøringen altid vedrører forhold, som allerede 

har været belyst under the discovery phase via de foran beskrevne depositions. I forbindelse 

med afhøringen vil der ofte blive fremsat indsigelser – såkaldte ”objections” - fra 

modpartens advokats side. Dette skyldes, at de amerikanske retsplejelove indeholder et 

meget kompliceret regelsæt om, hvad et vidne kan udtale sig om. Det vel nok bedst kendte 

eksempel herpå er ”the rule against hearsay”, hvorefter intet vidne kan udtale sig om, hvad 

vidnet har hørt fra en anden person, hvis formålet med udtalelsen er at bevise sandheden af 

det, der blev sagt. Dommeren afgør sådanne ”objections” på stedet. Hvis et vidne har svaret 

                                                 
12 Det er forfatterens erfaring, at en sag, som ved en dansk domstol ville vare én retsdag, 
i USA som regel ville opfylde mindst fem retsdage. 
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på et spørgsmål, som dommeren finder var fremsat med uberettiget, bedes nævningetinget 

om at se bort fra svaret ved nævningetingets vurdering af sagen. 

 

I tillæg til afhøring af parter og vidner indkaldes der som regel ekspertvidner til belysning af 

særligt komplicerede forhold. I Danmark udpeges ekspertvidner af retten efter parternes 

indstilling. Dette er ikke tilfældet i USA. Her indkalder hver part sine ekspertvidner. 

Ekspertvidnerne bliver herved partsrepræsentanter, men skal naturligvis udtale sig i 

overensstemmelse med sandheden. Det ses hermed ofte, at et ekspertvidne i sin besvarelse 

strækker sig så langt indenfor sandhedens rammer, som hun eller han kan for at støtte sin 

parts synspunkt. Hver part vil derfor som regel bringe sit eget eller sine egne ekspertvidner, 

hvilket igen er medvirkende til forøgede omkostninger og tidsforbrug. 

 

Efter at alle beviser er fremlagt i sagen, belærer den juridiske dommer nævningetinget om de 

instruktioner, tinget skal holde sig til ved vurderingen af de fremlagte beviser.13 Efter den 

nævnte belæring afsluttes the trial med, at hver parts advokat giver sin – ofte meget 

følelsesladede – fremstilling af, hvad der i sagen tjener hendes eller hans klient til støtte.14 

Sagen overlades herefter til nævningetingets afgørelse. 

 

Det foran beskrevne fører til en åbenbar observation: Proceduren ved gennemførelse af en 

amerikansk retssag er betydelig mere kompliceret, end hvad er tilfældet ved en dansk civil 

retssag. Denne kompleksitet stammer dels fra det store arbejde med discovery og dels fra 

den langvarige trial-proces. Disse forhold forklarer de meget store omkostninger ved førelse 

af retssager i USA: 

 

                                                 
13 Et lignende system findes i forbindelse med danske straffesager under medvirken af 
nævningeting. Her modtager nævningetinget en såkaldt retsbelæring inden voteringen 
starter. 
14 Disse subjektive indlæg svarer til advokaternes afsluttende indlæg i en dansk 
hovedforhandling, kaldet proceduren. 
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Hvad angår de lige nævnte store omkostninger bemærkes, at hovedreglen i USA er, at hver 

part afholder egne sagsomkostninger. Dette indebærer, at den part, som vinder en sag, ofte 

kun vinder en delvis sejr, da omkostningerne fragår domsbeløbet. Der kan ikke siges noget 

præcist om omkostningernes størrelse. Dog fremgår det af en for nylig publiceret 

undersøgelse vedrørende sager om produktansvar, at sagsøgtes gennemsnitlige 

sagsomkostninger i sådanne sager androg ca. 70% af det påstævnte beløb. Med andre ord: 

Hvis en virksomhed sagsøgtes for et erstatningskrav på 100.000 $, ville sagsomkostningerne 

for denne virksomhed gennemsnitligt andrage 70.000 $. Ved sagsomkostninger forstås 

advokatomkostninger med tillæg af udgifter til ekspertvidner, retsafgifter osv. 

 

I tilfælde, hvor en dansk virksomhed inddrages i en amerikansk retssag, eller selv ønsker at 

anlægge sag i USA, forøges omkostningerne yderligere. Dette skyldes, at den danske 

virksomhed som regel vil lade to advokatfirmaer involvere i sagen, nemlig sit danske 

advokatkontor og et amerikansk advokatkontor. Kommunikationen mellem de to 

advokatkontorer giver efter forfatterens erfaring ofte anledning til komplikationer som følge 

af forståelsesvanskeligheder. Forståelsesvanskelighederne opstår typisk, fordi de processuelle 

systemer i de to lande er så forskellig, og fordi terminologierne ikke umiddelbart lader sig 

oversætte. Kommunikationsvanskelighederne fører til forøgede omkostninger, hvilke 

omkostninger yderligere forøges af, at der skal ske ofte kostbare oversættelser af 

dokumenter. 

 

Alt det forannævnte fører til en generel konklusion: Førelse af og inddragelse i civile 

retssager i USA er kompliceret og meget omkostningskrævende. Aktiviteterne i USA bør 

derfor søges tilrettelagt på en sådan måde, at risikoen for at blive inddraget i en retssag 

minimeres. 

 

ALTERNATIVER TIL FØRELSE AF RETSSAG I USA 
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Muligheden for at opnå en situation, hvor en tvist ikke risikeres indbragt for en amerikansk 

domstol, afhænger helt afgørende af, hvilken aftale der er indgået herom mellem de stridende 

parter. Heri ligger, at forholdet kun kan påvirkes af den danske virksomhed, i det omfang 

den anden part i retssagen er en person, med hvem den danske virksomhed står i 

kontraktsmæssigt forhold. Hvis der derimod er tale om en sagsøger, med hvem der ikke er 

indgået nogen kontrakt, typisk en person som søger erstatning hos den danske virksomhed, 

er der ingen mulighed for på forhånd at påvirke forholdet. 

 

Nedenfor gennemgås først mulighederne for at undgå retssag i USA i kontraktssituationen. 

Dernæst angives nogle processuelle retningslinier, som kan stille den sagsøgte danske 

virksomhed bedre, hvis sagsøger er en ikke-kontraktspart. 

 

Ved indgåelse af kontrakter med amerikanske parter – uanset kontraktens indhold – bør der 

altid indsættes bestemmelse i kontrakten om, hvorledes tvister skal løses og om, hvilket lands 

lovgivning skal finde anvendelse. Alternativet til førelse af retssag hos en amerikansk 

domstol er dels indgåelse af en aftale om, at tvister skal løses ved voldgift og dels aftale om, 

at tvisten skal løses ved en dansk domstol. Hvad angår det sidstnævnte er det forfatterens 

erfaring, at det sjældent er muligt at opnå en amerikansk parts accept af, at tvister skal løses 

ved en dansk domstol. Dette kan typisk kun opnås i situationer, hvor den danske part har 

den absolut stærkeste forhandlingsposition, for eksempel i forbindelse med indgåelse af 

ansættelsesaftaler, og hvor den danske part i øvrigt er en stor multinational virksomhed. 

Hvor det er muligt at opnå aftale om, at tvisten skal løses ved en dansk domstol, er dette et 

udmærket alternativ. Dels er det økonomisk fordelagtigt at føre sagen ved en dansk domstol, 

og dels er en dansk dom retskraftig i USA.15 

 

Et alternativ til indgåelse af aftale om dansk værneting er at indgå aftale om, at tvisten skal 

løses via voldgift. Blandt teoretikere og praktikere er der forskellige holdninger til, om 

                                                 
15 En dansk dom kan tvangsfuldbyrdes i USA efter forholdsvis enkle procedurer fastsat i 
de enkelte staters lovgivning. 
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voldgift generelt set er at foretrække frem for retssagsbehandling. Forfatterens synspunkt er, 

at voldgift altid klart er at foretrække frem for retssagsbehandling i USA. Dette synspunkt er 

begrundet i, at de amerikanske processuelle regler er så komplicerede og dermed 

omkostningskrævende, at voldgiftsbehandling næsten undtagelsesfrit bliver en økonomisk 

mere hensigtsmæssig løsning og tillige en hurtigere løsningsmodel. Såfremt der indgås aftale 

om voldgiftsbehandling bør en sådan aftale være forholdsvis detaljeret. I aftalen om 

voldgiftsbehandling skal der i det mindste tages stilling til følgende forhold: 

• En praktisk procedure til iværksættelse af voldgift. 

• Hvilket voldgiftsinstitut skal anvendes? 

• Hvor skal voldgiften finde sted? 

• Hvilket sprog skal anvendes? 

• Hvilket lands retssystem skal voldgiftsretten anvende? 

 

Årsagen til, at det er væsentligt at få disse forhold fastlagt er, at det i modsat fald som regel 

vil blive overladt til voldgiftsinstituttet at træffe disse væsentlige afgørelser. 

 

Ideelt set vil det næsten altid være i den danske kontraktsparts interesse, at voldgift afholdes i 

Danmark med dansk sprog og under dansk lovgivning. En så gunstig situation kan sjældent 

opnås, og det er derfor op til forhandling at opnå det bedste resultat. Forfatterens erfaring er, 

at det som regel lykkes at indgå aftale med en amerikansk aftalepart om, at tvister skal løses 

ved voldgift frem for ved en domstol. Som regel støder det på vanskeligheder at overbevise 

den amerikanske part om, at voldgiftsbehandlingen skal finde sted uden for USA. Hvis det 

lykkes at enes om dette spørgsmål, er det meget sjældent, at den amerikanske part vil 

acceptere, at tvistløsning da skal finde sted under dansk ret og da slet ikke under anvendelse 

af dansk sprog. 

 

Det sædvanlige forhandlingsresultat er derfor, at der indgås aftale om voldgiftsbehandling i 

USA, under amerikansk ret og på amerikansk selvfølgelig. Dette resultat er i sig selv meget 

fordelagtigt frem for at risikere retssagsbehandling. Yderligere skal det erindres, at en 
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tilbundsgående forhandling om voldgift (en forhandling som den danske part ikke får fuld 

medhold i sine ønsker om) kan anvendes til opnåelse af gunstige kontraktsresultater 

vedrørende andre af kontraktens punkter. 

 

I de tilfælde, hvor der aftales amerikansk voldgift, vil det som regel være hensigtsmæssigt at 

udpege et af de store amerikanske voldgiftsinstitutter som forum. Det mest almindeligt 

anvendte forum er American Arbitration Association (forkortet AAA). 

 

Såvel Danmark som USA har ratificeret den såkaldt New York-konvention om gensidig 

tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser. Dette indebærer, at afgørelser, der er truffet af en 

voldgiftsdomstol i henholdsvis Danmark og USA, kan tvangsfuldbyrdes i begge lande. Et 

andet praktisk resultat af denne konvention er, at de to landes domstole vil afvise behandling 

af en tvist via retssag, hvis domstolen gøres bekendt med, at der for den pågældende tvist er 

aftalt voldgiftsbehandling. 

 

Voldgiftsklausuler bør som nævnt altid klausulers detaljeret og omhyggeligt. Det anbefales 

derfor altid at antage professionel bistand til kontrol af, at voldgiftsklausulen er formuleret, 

så den er hensigtsmæssig i forbindelse med den konkrete kontrakt. 

 

PROCESSUELLE OVERVEJELSER, HVIS SAG ANLÆGGES 

 

I de tilfælde, hvor sag anlægges i USA mod en dansk virksomhed, og hvor der ikke på 

forhånd er indgået nogen aftale om tvistløsning, vil en rettidig og effektiv indsats fra 

sagsøgtes side ofte kunne hindre gennemførelse af sådan retssag.16 De tiltag fra sagsøgtes 

side, der kan hindre fortsættelse af den anlagte sag i USA, bør ske straks efter at stævning er 

forkyndt og altid før der er svaret i sagen. Dette skyldes, at afgivelse af svar i sagen 

                                                 
16 Sagsanlæg i denne situation falder i to grupper. Dels kan der være tale om, at den 
danske virksomhed er sagsøgt af en ikke-kontraktspart (typisk en part, der rejser krav om 
erstatningsansvar) eller af en kontraktspart, med hvem der ikke er indgået nogen aftale 
om tvistløsning. 
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konstituerer accept af, at sagen med rette er anlagt hos den pågældende domstol i USA. De 

indsigelser, der ofte med rette kan fremsættes mod at blive inddraget i en amerikansk retssag, 

beskrives herefter kortfattet. 

 

En dansk part kan kun inddrages i en amerikansk retssag, hvis den danske part generelt set 

udøver forretningsaktivitet i den pågældende stat eller hvis det krav, der giver anledning til 

retssagen, har en vis tilknytning til den pågældende stat.17 Testen for, om der er jurisdiktion i 

den pågældende stat er, om sagsøgte har etableret sådanne minimumkontakter med staten, at 

det er rimeligt for staten at inddrage parten som sagsøgt. Grænsen for, hvilke 

minimumkontakter der kræves, varierer fra stat til stat. Staterne har hver især gennemført 

såkaldte ”long arm statutes”, der sætter grænsen for, hvornår en sagsøgt kan inddrages. Disse 

long arms statutes kræver som regel meget minimale kontakter med staten, for at en person 

kan inddrages i en retssag. Imidlertid viser det sig ofte, at disse lovgivninger ikke er 

retskraftige, idet de er i strid med de principper, der omkring minimumkontakt er fastsat via 

en lang række domme afsagt af den føderale højesteret. Det er forfatterens erfaring, at der 

ofte kan fremsættes begrundede indsigelser mod, at den danske part er inddraget i en 

amerikansk retssag. Det er ligeledes forfatterens erfaring, at sådanne rettidigt fremsatte 

anbringender kan komplicere sagen for den amerikanske sagsøger på en sådan måde, at 

muligheden for et godt forlig forøges. 

 

Udover at fremsætte indsigelser mod at den pågældende domstol har værneting, kan der ofte 

fremsættes synspunkter om, at dansk – og ikke amerikansk – lovgivning skal finde 

anvendelse. De amerikanske regler om, hvilken stats (eller hvilket lands) lovregler, der skal 

finde anvendelse, baserer sig på dommerskabt ret. Det grundlæggende princip er, at det lands 

retsregler, som har den nærmeste tilknytning til tvisten, skal finde anvendelse. Analysen heraf 

omfatter afvejning af en lang række faktorer herunder; hvor kontrakten er indgået, hvor 

forhandlingerne fandt sted, hvor kontrakten skal opfyldes og hvor parterne er 

                                                 
17 I den førstnævnte situation siges sagsøgte at have ”general jurisdiktion” i staten. Den 
sidstnævnte situation benævnes ”specific jurisdiktion”.  
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hjemmehørende. De bredt formulerede regler fører ofte til stor usikkerhed om, hvilket lands 

(eller hvilken stats) retsregler, der skal finde anvendelse. Hermed kan der ofte fremsættes 

begrundede synspunkter om, at dansk ret skal finde anvendelse. Det er forfatterens erfaring, 

at sådanne rettidigt fremsatte indsigelser, ligesom indsigelser om værneting, ofte kan 

medvirke til et hurtigt og gunstigt forlig. 

 

Et tredje synspunkt, der bør bringes på bane overfor den amerikanske sagsøger er, at en 

amerikansk dom ikke kan tvangsfuldbyrdes i Danmark.18 Denne oplysning, der ofte er 

overraskende for den amerikanske part og dennes rådgivere, er et åbenbart stærkt argument i 

forbindelse med en forligsforhandling i de situationer, hvor den danske sagsøgte ikke har 

aktiver af større værdi i USA. 

 

Yderligere er det ofte et effektivt middel til at opnå et gunstigt forlig, at henlede den 

amerikanske sagsøgers opmærksomhed på de vanskeligheder, der for den amerikanske 

sagsøger kan være ved at indhente bevis i Danmark. Reglerne om indhentelse af bevismidler 

i udlandet er reguleret i Haagerkonventionen om bevisoptagelse i udlandet. Denne 

konvention finder anvendelse, når en dansk part er inddraget i en amerikansk retssag, idet 

såvel USA som Danmark har ratificeret konventionen. Et væsentligt led i denne konvention 

er, at konventionen ikke tillader optagelse af bevis i form af ”discovery request”, som 

beskrevet foran. Denne begrænsede adgang til bevisoptagelse samt de - set fra et amerikansk 

synspunkt - fremmedartede regler, som konventionen indeholder, virker ofte stimulerende 

på den amerikanske parts forligslyst. Hertil kommer, at konventionens regler om 

bevisoptagelse indebærer stor langsommelighed med sagens behandling, hvilket er et 

yderligere incitament til enten at frafalde sagen eller forlige denne. 

 

                                                 
18 Dette følger af § 479 i den danske retsplejelov, hvorefter udenlandske retsafgørelser 
kun kan tvangsfuldbyrdes i Danmark, hvis der er indgået udtrykkelig med en fremmed 
stat herom. Sådan aftale er ikke indgået med USA. 
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Som allerede nævnt foran skal indsigelse mod værneting fremsættes inden der svares i sagen. 

I modsat fald anses den danske part for at have accepteret værneting i USA. De øvrige 

indsigelser kan fremsættes senere i sagens forløb. Generelt set er det forfatterens erfaring, at 

det tjener den danske parts sag bedst, at indsigelserne fremsættes tidligst muligt i forløbet, 

således at det gøres klart for den amerikanske part og dennes rådgivere, at gennemførelse af 

sagen vil støde på ekstraordinære vanskeligheder og dermed omkostninger. Sådan erkendelse 

vil ofte fostre et hurtigt og - set fra den danske parts side - gunstigt forlig.  
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