
VESTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 31. januar 2020

BS-9633/2019-VLR
(6. afdeling)

appellanten           
(advokat Solveig Værum Nørgaard)

mod

Alm. Brand Forsikring A/S
(advokat Niels Hjortnæs)

Retten i Randers har den 28. januar 2019 afsagt dom i 1. instans (BS-10258/2017-
RAN). Dommen er opfyldt.

Landsdommerne Olav D. Larsen, Thomas Klyver og Charlotte Hove Lasthein 
(kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellanten, appellanten           , har nedlagt påstand om, at indstævnte, 
Alm. Brand Forsikring A/S, skal betale yderligere 82.682,85 kr. med 
procesrente fra den 19. juli 2017. 

Alm. Brand Forsikring A/S har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling
appellantens         påstand for landsretten angår erstatning for tabt arbejds-
fortjeneste i perioden fra den 25. juni 2016 til den 8. januar 2018. Der er 
enighed om opgørelsen af beløbet på 82.682,85 kr.
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Der er for landsretten fremlagt nye bilag, herunder yderligere lønsedler for 2013 
og 2014 (bilag I og bilag 31), en opsigelse af 20. september 2016 til appellanten            
fra Dansk Teknik & Værktøj ApS (bilag 32) og et notat af 17. november 2017 fra 
lægekonsulenten hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (bilag 30).

Forklaring
appellanten            har supplerende forklaret, at han gik hovedforløb nr. 1 af 
knallertuddannelsen om, og at han var heldig til eksamen. 
Knallertuddannelsen forløb dermed ikke uden problemer. 

Det var ikke muligt for ham at få arbejde på fuld tid hos Dansk Teknik & Værk-
tøj. Han var nødt til at lægge noget ferie ind, fordi han ikke kunne få arbejde på 
fuld tid. Han udførte supplerende vikararbejde. Ferieafholdelsen skyldtes også, 
at han skulle kunne holde til arbejdet. 

Han har haft vikararbejde flere forskellige steder efter ulykken. Han kunne godt 
holde til arbejdet hos AVK, men det var ikke muligt at få fast arbejde hos virk-
somheden. Han kunne ikke holde til arbejdet hos Dalton Beton, da arbejdet 
nødvendiggjorde mange vrid i håndleddet, som gav ham smerter og jag. Hos 
Hilton Foods Danmark kunne han godt holde til selve arbejdet, men det foregik 
i et kølehus, hvilket gav ham smerter i hånden på grund af kulden. Han kunne 
ikke holde til arbejdet hos DAVA, da arbejdet nødvendiggjorde, at han skulle 
dreje hånden på en måde, han havde svært ved. Han kunne godt holde til arbej-
det hos HJ Hansen, men der var langt til arbejdet. Han var kun hos virksomhe-
den om sommeren, så han fik ikke problemer med kulde.

Han kunne fysisk holde til arbejdet hos RPC Superfos, men arbejdet nødvendig-
gjorde meget udenadslære, som han har svært ved. Der var tale om hårdt fysisk 
arbejde hos Grundfos – navnlig når han skulle håndtere lidt tungere emner. 
Han var derfor langsommere til arbejdet end de andre medarbejdere.

Han har arbejdet hos Wawin både før og efter ulykken. Efter ulykken var han 
langsommere til arbejdet. Han har også været ansat hos Expedit før og efter 
ulykken. Efter ulykken kunne han ikke holde tempoet og var langsommere end 
de andre medarbejdere. 

Han kan ikke holde til natarbejde på grund af følger af sin tidligere hjerneblød-
ning. Han blev opereret i hånden i 2018. Det var noget brusk, som skulle fjernes. 
Han har stadig smerter i hånden og kunne ikke mærke den store forskel før og 
efter operationen. Eneste yderligere behandlingsmulighed for hans smerter i 
hånden er at gøre håndleddet stift. Han har fået at vide, at han skal forvente at 
smerterne bliver værre. Han har senere haft et uheld, hvor han fik salpetersyre 
på hånden. Han opdagede det først, da han tog handskerne af. Der er som følge 
af hændelsen opstået arvæv, men han har ikke i øvrigt gener.
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Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat
Ankesagen angår alene spørgsmålet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i 
perioden fra raskmeldingen den 25. juni 2016 til den 8. januar 2018.

Efter erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, ydes erstatning for tabt arbejdstjene-
ste, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen. Må det antages, at skadelidte 
vil lide et erhvervsevnetab på 15 pct. eller derover, ydes erstatning indtil det 
tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skade-
lidtes fremtidige erhvervsevne. 

Det følger af forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag nr. L 143 af 1. oktober 
2001), at der med udtrykket ”kan begynde at arbejde igen” sigtes til, at skade-
lidte kan begynde at arbejde igen ”i væsentligt samme omfang som tidligere”. 

Det påhviler appellanten            at bevise, at det må antages, at han som følge 
af ulykken har et lidt et erhvervsevnetab på 15 % eller derover. Det påhviler 
ham endvidere at bevise, at han ikke er begyndt at arbejde igen i væsentligt 
samme omfang som forud for ulykken. 

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at appellanten            den 25. 
ju-ni 2016 blev raskmeldt, og at han derefter i længere perioder har haft 
vikarar-bejde hos forskellige virksomheder, og at han i øvrigt har fået 
arbejdsløsheds-understøttelse. Efter oplysningerne om appellantens         løn og 
arbejdstimer lægger landsretten til grund, at han efter raskmeldingen har haft 
et indtægtstab på omkring 10 % i forhold til indtægten forud for ulykken, og at 
han i de perio-der, hvor han har haft arbejde, i et betydeligt omfang har 
arbejdet på fuld tid.
Herefter og af de grunde, som byretten i øvrigt har anført, tiltræder 
landsretten, at appellanten            ikke har godtgjort, at han har lidt et 
erhvervsevnetab på 15 %. Han har endvidere ikke godtgjort, at han efter 
raskmeldingen ikke begyndte at arbejde igen i væsentligt samme omfang som 
forud for ulykken. 
Landsretten tiltræder på den baggrund, at appellanten            ikke har krav 
på yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom 

Efter sagens udfald skal appellanten            i sagsomkostninger for 
landsretten betale 20.000 kr. til Alm. Brand Forsikring A/S. Beløbet angår 

advokatudgifter 
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(ekskl. moms). Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget 
hensyn til sagens omfang og forløb. 

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten            inden 14 dage 
betale 20.000 kr. til Alm. Brand Forsikring A/S. Beløbet forrentes efter 

rentelovens § 8 a.
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