
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som advokatfirma med mangeårig faglig og praktisk ekspertise inden for be-
handling af personskadeerstatningssager for skadelidte, fremkommer vi hermed 
med vore bemærkninger til Arbejdstilsynets høringsbrev af den 7. november 
2018 om høring over udkast til bekendtgørelse om takster for administration pr. 
1. januar 2019 på arbejdsskadeområdet.  
 
En forøgelse af gebyret for forelæggelse af sager for AES vil alene styrke den i 
forvejen stærke part.  
 
En forøgelse af forelæggelsesgebyret for AES vil alene øge den stærke parts styr-
ke i forholdet mellem forsikringsselskab og den tilskadekomne.  
 
Der, hvor der er størst behov for at få forelagt en sag for AES, er forelæggelsen af 
spørgsmålet om erhvervsevnetab efter EAL § 10. I 2017 steg gebyret herfor fra 
omkring kr. 9.000,00 til kr. 23.040,00. I 2018 faldt gebyret en anelse til nuværen-
de kr. 22.280,00 og nu er det planen, at gebyret skal stige yderligere til kr. 
24.510,00. 
 
Siden den voldsomme stigning i gebyret i 2017 har dette betydet et stort fald i 
antallet af nye sager forelagt for AES.  
 
Det er højst sandsynligt, at dette ikke er begrundet i færre ulykker. Det er ikke 
det, vi fra skadelidterepræsentanternes side oplever.  
 
Den eneste begrundelse er, efter vores opfattelse, at ansvarsforsikringsselska-
berne, der tidligere, efter fast praksis, betalte dette gebyr, nu ikke længere beta-
ler for det. Det forholder sig i praksis sådan, at det i dag efter stigningen er sær-
deles få sager, hvor ansvarsforsikringsselskabet tilbyder betaling for forelæggel-
sen for AES, i samme typer af sager, hvor det tidligere var fast praksis, at selska-
berne gjorde det.  
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Den eneste, der herefter er til at betale forelæggelsesgebyret er den tilskade-
komne selv. Dette på et tidspunkt, hvor pengekassen hos den tilskadekomne er 
ved at være tom.   
 
Hertil kommer, at der ikke ydes retshjælpsforsikringsdækning til retssager, hvor 
der er tvivl om fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten, såfremt der ikke 
foreligger en udtalelse fra AES i medfør af EAL § 10. Det foreligger der anke-
nævnspraksis på.  
 
Ligeledes findes der praksis på, at retshjælpsforsikringsselskaberne ikke er pligti-
ge at betale for forelæggelsesgebyret udenretligt med henblik på at afværge en 
retssag. Det betyder, at den tilskadekomne herefter er fastlåst – skal man sige ja 
til et ”dårligt forlig”, eller skal man måske opgive sagen?  
 
I sådanne sager, hvor den tilskadekomne og ansvarsforsikringsselskabet ikke kan 
blive enige om fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten, handler det ofte om 
spørgsmålet om årsagssammenhæng og ikke forhold, der ved fortolkning hver-
ken kan udledes af loven, forarbejder eller praksis dels da loven er en ren udmå-
lingslov dels da sager omhandlende årsagssammenhæng er konkrete og indivi-
duelle.  
 
I sådanne sager bærer den tilskadekomne en ligefrem bevisbyrde – dvs. det er 
op til den tilskadekomne, at dokumentere, at erhvervsevnetabet skyldes ulyk-
ken. En udtalelse fra AES efter EAL § 10 udgør en del af denne bevisbyrde, idet 
den indeholder en uvildig, sagkyndig vurdering af erhvervsevnetabsprocenten.  
 
Som følge af, at gebyret blev sat markant op i 2017, er muligheden for at løfte 
denne bevisbyrde i realiteten blevet begrænset.  
 
Det efterlader den tilskadekomne i en situation, hvor denne selv – hvis ikke der 
kan søges om fri proces – skal hæfte for omkostningerne til en eventuel retssag.  
 
Når sagen er moden til, at man kan vurdere et erhvervsevnetab efter EAL, har 
sagen som regel verseret i flere år, hvilket betyder, at den tilskadekomne for-
mentlig har brugt alle reserver, og derfor ikke længere har råd til at hæfte for 
omkostningerne til en retssag.  
 
Derfor ender rigtig mange sager med, at den tilskadekomne føler sig presset til 
at indgå et dårligt forlig med henblik på at få afsluttet sagen med en eller anden 
form for erstatning, hvormed ansvarsforsikringsselskabet slipper billigere, eller 
den tilskadekomne bliver presset af økonomiske årsager til helt at opgive sagen. 
 
Det er retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt, og strider mod forarbejderne 
til EAL dels i forhold til systematikken og praktikken omkring forelæggelse for 
AES efter § 10, hvor det er lagt til grund, at det er forsikringsselskaberne, der 
betaler dette gebyr dels i forhold til hele kongstanken med affattelsen af udmå-
lingsloven – at sikre en forøgelse af skadelidtes erstatning i forhold til tidligere –
dels i forhold til at sikre, at erstatningen i højere grad svarer til fuld erstatning af 
det individuelle, økonomiske tab.  
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Fokus i dette høringssvar er anlagt særligt i forhold til vurderingerne af erhvervs-
evnetab, da det er her den tilskadekomne rammes hårdest.  
 
Prisen for en forelæggelse af spørgsmålet om varige mén efter EAL § 10 varsles 
dog øget fra kr. 6.220,- til kr. 9.340,00, hvilket er en helt uproportional stigning, 
men må tages som udtryk for, at det netop er de sager, der forelægges flest af, 
og ikke sagerne angående erhvervsevnetabsprocent, hvor gebyrstigningen er 
forholdsmæssigt meget lavere. Det sætter det oven for anførte, om den tilska-
dekomnes rolle i forhold til beslutningen om forelæggelsen af en erhvervsevne-
tabsprocent for AES, så meget mere i perspektiv. 
 
 
Sager forelagt for AES efter gebyret steg er faldet betragteligt – der er to for-
hold herom 
 
Efter AES har hævet gebyret for forelæggelsen af sager, er antallet af sager fore-
lagt for AES faldet betragteligt.  
 
Ifølge oplysninger fra AES’s hjemmeside kan man allerede fra andet kvartal i 
2017 se et kraftigt fald i sager forelagt for AES. Hvor der tidligere blev forelagt 
godt 1.200 sager i kvartalet, bliver er nu kun forelagt vel omtrent 850 sager i 
kvartalet. Det er en forskel på ca. 1.000 sager om året.  
 
Der er to væsentlige forhold omkring dette, der er værd at berøre.  
 
Begrundelsen er, at AES ønsker at fastholde en stabil afvikling af sager og at spa-
re op til nyt sagsbehandlingssystem.  
 
I forhold til afviklingen af sager må det, set i lyset af, at der i dag indkommer et 
meget færre antal af sager end tidligere, betyde, at der skal færre hænder til for 
at behandle disse sager, hvorfor AES alt andet lige må have bedre kapacitet end 
samme tidspunkt for 2 år siden. Der må derfor allerede nu være kapacitet til at 
afvikle sagerne.  
 
I forhold til opsparingsdelen får det, med henvisning til det ovenfor anførte, dog i 
praksis den betydning, at det er den tilskadekomne, der kommer til at betale for 
denne ønskede opsparing.  
 
Det kan ikke have været meningen, at den i forvejen skaderamte, skal betale for 
at sikre et system i forhold til en lovfæstet, uvildig vurdering af sin egen sag. Det 
må være en politisk opgave, at sikre AES de ressourcer, der skal til, når lovgiver 
har besluttet, at denne mulighed skal foreligge for de tilskadekomne.  
 
 
Danske advokater er ikke på høringslisten, hvorimod både Forsikring & Pension 
og Forsikringsmæglerforeningen er det.  
 
Med udgangspunkt i det ovenfor anførte bemærkes det, at Danske Advokater 
ikke er med på høringslisten, hvorimod forsikringsselskabernes brancheforenin-
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ger er. Det forekommer utvivlsomt, at modparterne i de sager, hvor der kan ske 
forelæggelse af spørgsmålet om erhvervsevnetab ikke har de store bemærknin-
ger til forslaget, idet disse selvsagt som erstatningsbetalende organ kan vælge 
ikke at tilbyde forelæggelsen.  
 
Det er problematisk, at alle de tilskadekomne, der ikke er repræsenteret af fx en 
fagforening, fordi sagen ikke er en arbejdsskadesag, ikke bliver hørt i denne 
sammenhæng.  
 
Fagforeningerne behandler typisk ikke disse sager for medlemmer, hvis ulykken, 
der giver anledning til forespørgslen, ikke samtidig er en arbejdsskadesag. Drejer 
sagen sig om en arbejdsskade, vil sagen blive afgjort af AES, og selvom vurderin-
gen af et erhvervsevnetab efter ASL og EAL ikke tilvejebringes ud fra samme 
principper, er det alligevel de færreste sager, der forelægges for AES, når der er 
truffet en afgørelse om erhvervsevnetab ved AES – men det sker naturligvis.  
 
Indstilling fra HjulmandKaptain:  
 
På baggrund af det ovenfor anførte indstilles det fra HjulmandKaptain, at den 
foreslåede gebyrstigning ikke godkendes.  

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, kan der tages kontakt til Advokat og 
Partner Marianne Fruensgaard (H) på mfr@70151000.dk eller Advokat Janne 
Juul Wandahl (L) på jwa@70151000.dk. 

Med venlig hilsen 
 
HjulmandKaptain 
Erstatning for personskade  
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