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§ 1 Personskade 
Den, der er erstatningsansvarlig for personskade, skal betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, 

helbredelsesudgifter og andet tab som følge af skaden samt en godtgørelse for svie og smerte 

Stk. 2: Har skaden fået varige følger, skal der tillige betales godtgørelse for varigt mén samt erstatning for 

tab eller forringelse af erhvervsevne 

Stk. 3: Værdien af arbejde i hjemmet ligestilles med erhvervsindkomst 

 Indledning 

o Fastslår hvilke tabsposter, der kan kræves erstattet ved personskade 

 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 2), helbredelsesudgifter, andet tab og godtgørelse for 

svie og smerte (§ 3) 

 Ved varige skader tillige: Godtgørelse for varigt mén (§ 4) og erstatning for tab 

eller forringelse af erhvervsevnen (§§ 5-9) 

o Erstatningspligt påhviler den erstatningsansvarlige, og erstatningsudmålingen sker uden 

hensyn til ansvarsgrundlaget 

o Hvem kan kræve erstatning? 

 Hovedregel: Kun skadelidte selv og ikke indirekte personer, f.eks. skadelidtes 

arbejdsgiver, pårørende eller det forsikringsselskab, som har udbetalt 

forsikringsydelse som følge af skaden 

 Afledt krav muligt for f.eks. arbejdsgiver (§ 17) eller forsikringsselskab (§ 22) i det 

omfang de har skadesløsholdt skadelidte – kan dog ikke sidestilles med egentligt 

erstatningskrav 

o Almindelige erstatningsretlige krav om årsagsforbindelse og adækvans (forventelig følge) 

skal være opfyldte for erstatning 

 ”ansvarlig” 

o Dvs. der er en skadevolder – man kan ikke være det over for sig selv – soloulykker er 

dermed ikke omfattet 

 Skadevolder betyder ikke, at der skal være kontakt nødvendigvis – F.eks. 

manglende saltning af fortovet 

o Hændelige skader = ikke erstatning (Da der ikke er culpa) 

 ”Personskade” 

o Fysisk ctr. Psykisk skade 

 Chokskader: Kræver direkte involvering – bystanders får ikke noget. Pårørende får 

kun MEGET sjældent erstatning 

o Hovedregel:  

 Kun skadelidte selv kan kræve erstatning (dermed ikke indirekte skadelidte) 

 Undt: F.eks. forældre, der får tabt arbejdsfortjeneste, fordi de er nødt til at blive 

hjemme og passe skadelidte barn 

 Område 

o Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en opsplitning af de enkelte poster i en samlet 

erstatningsopgørelse 

o Erstatning udmåles uden hensyn til ansvarsgrundlaget 
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 V/ Akkordarbejde 

 Der må udøves skøn over den forventede indtægt baseret på den 

skadelidtes tidligere arbejdspræstationer 

 Husk at der skal ydes erstatning for tab af skadelidtes bruttoindtægt uden fradrag 

af skat, idet erstatningen er skattepligtig indkomst 

 Ikke fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, selvom skadelidte ikke skal betale 

dette 

 Formentlig ikke erstatning for 

 ATP 

 Tabt ferie (medmindre man har måttet ”købe” sig til ferie som følge af 

skaden, hvor ferien ellers ikke var berettiget) 

 Fordele 

 Hvis der er knyttet fordele til lønnen (pension, fri kost og logi eller fribolig 

må værdien heraf fastsættes og tillægges den egentlige løn, medmindre 

der er tale om merudgifter for arbejde uden for hjemmet, f.eks. ved 

betalinger af mad til udlandsophold) 

 Sparet forbrug (f.eks. transport til og fra arbejde) skal ikke fradrages i 

erstatningssummen 

 Nuværende skader/defekter 

 Der tages ikke hensyn til disse, hvis de ikke ville have medført 

uarbejdsdygtighed, hvis skaden ikke var indtruffet 

 Hvis skadelidte som følge af skaden eventuelt mister retten til 

arbejdsløshedsdagpenge eller SU, må dette tab formentlig erstattes ved analogi 

efter § 2,stk. 1 eller § 1, stk. 1. Bortfaldne sociale ydelser kan dog normalt ikke 

erstattes efter EAL § 1 eller 2. 

o Selvstændige erhvervsdrivende 

 Vikarprincippet: Hvis skadelidte har antaget medhjælp/vikar, ydes der erstatning 

for udgiften hertil, såfremt det har været nødvendigt pga. skaden 

 Der skal dokumenteres indtægtsnedgang herudover – svær bevisbyrde 

 Sondring imellem selvstændigt erhvervsdrivende, hvor virksomheden er baseret på 

egen indsats og erhvervsdrivende med en virksomhed med mange ansatte (I/S, 

A/S) 

 Egen indsats 

o Udgangspunkt: Erstatning svarende til skadelidtes normalindtægt 

o UP fraviges jævnligt i praksis til fordel for en skønsmæssig 

vurdering, især i tilfælde hvor den erhvervsdrivende har været væk 

i kortere tid uden et efterfølgende konstatérbart tab – hvis 

virksomheden omvendt går dårligt, mens han er væk, behøver det 

ikke have sammenhæng med skadelidtes fravær, og skadelidte kan 

have besvær med at bevise, at der er en sådan sammenhæng 

o Opnået et lavere resultat end forventet i den personligt ejede 

virksomhed? 
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o Normaltabel 

 Definition: Arbejdsskadestyrelsen vil normalt følge tabellens satser, men kan 

fravige dem, når der foreligger ganske særlige forhold 

 Det er tabellens satser på skadestidspunktet, som er afgørende – også i 

tilfælde af genoptagelse 

o Ménet bliver beregnet efter tabellens satser, medmindre der er overvejende sandsynlighed 

for, at andre forhold end arbejdsskaden er årsag til tilstanden 
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 Erhvervsrettet uddannelse 

o Årsløn for nyuddannet kan lægges til grund 

o Hvis intet grundlag for skøn over årslønnen (f.eks. gymnasieelev) vil 

normal årsløn foreslået ved erstatningsberegning efter § 8 kunne 

være vejledende 

 Erstatning for tab af erhvervsevne efter EAL er en økonomisk vurdering 

(Selvom erhvervsevnetab forekommer, så er der ingen erstatning, hvis man 

f.eks. i forvejen var uden for arbejdsmarkedet og ingen intentioner havde 

om at vende tilbage) 
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 Betingelserne for genoptagelse efter EAL § 11 

o Grundbetingelserne – EAL § 11, stk. 2 

 ”Afsluttet” 

 Bestemmelsen gælder ikke, hvis der kun er tale om en midlertidig 

afgørelse, da denne under alle omstændigheder skal gøres endelig 

 Afsluttet = taget endelig stilling til alle erstatningsposter ved dom eller 

forlig 

 ”Ændring af faktiske forhold” 

 Der skal være sket en ændring i de forhold, der lå til grund for 

erstatningsudbetalingen. F.eks. At SKL har fået det værre (flere smerter, 

nye smerter – højere mén) eller ikke har samme indtægt som før (kan ikke 

længere bestride sit job, er gået ned i tid, har fået førtidspension m.v. – 

højere EET) eller at en forudsætning for afgørelsen ikke længere er til stede 

(f.eks. SKL ville kunne bestride et job men det viser sig ikke at være 

tilfældet) 

 Særligt spørgsmål om aftale 

 Intet til hinder for yderligere beføjelser til genoptagelse 

 Ingen adgang til aftale om yderligere begrænsning af genoptagelse 

o Enten efter Aftl § 36 eller fordi § 11 ikke kan fraviges 

o Kan med andre ord ikke fraviges til ugunst for skadelidte 

 Genoptagelse kan ske, selvom der ikke er sket ændringer i helbredstilstanden 

(f.eks. i situationen, hvor man troede, at skadelidte kunne opretholde en stilling, 

men at dette viser sig ikke at være tilfældet) 

 Ændringerne skal være uforudsigelige 

 Forhold som SKL burde have påberåbt sig ved afgørelsen kan ikke begrunde 

genoptagelse 

 Vurderingen af grundlaget for genoptagelse skal ske for hver enkelt erstatningspost 

for sig 

 Hvis f.eks. helbredstilstanden ikke er ændret, kan sagen ikke genoptages 

fsva. Méngodtgørelsen, selv om den genoptages fsva. 

Erhvervsevnetabserstatningen 

 En fornyet vurdering kræver derfor ændrede forhold vedrørende netop 

denne post 

 Erhvervsevnetab handler om evnen til at arbejde – Bortfald af 

arbejdstilbud- eller støtteordninger eller ændringer i de samfundsmæssige 

konkunkturer eller af andre forhold, der ikke vedrører den konkrete skade, 

kan derfor ikke i sig selv medføre en fornyet behandling af sagen 

o Hvis det ved sagens afgørelse lægges til grund, at den skadelidte 

forventes at kunne bestride et arbejde, og det viser sig, at dette på 

grund af forhold hos den skadelidte ikke kan lade sig gøre, vil sagen 

derimod efter omstændighederne kunne genoptages 


