
 

  

 

 

Afgørelsen er skrevet, men ikke sendt til SKL1 . Vi sender 15. december 2021 

afgørelsen til Advokat1 , 

som repræsenterer SKL1  i sagen. 

 

Afgørelse 
J.nr.  

 
Cpr.nr.  

FS1  har klaget over 
Skadedato: 30. juni 2015 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser om tilbagebetaling af 
 

godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. 
Ankestyrelsen 

 
7998 Statsservice 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf afgørelser i sagen den 11. og 19. 
 

februar 2021. 
Tel +45 3341 1200 

 
 
ast@ast.dk 

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.  sikkermail@ast.dk 

 
 
EAN-nr:  

Resultatet er:  57 98 000 35 48 21 
 

 Du skal tilbagebetale de ydelser efter arbejdsskadeloven, som du 
m
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9.00-15.00 

har modtaget efter 14. marts 2019.  
 

 
  

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser 
 

om tilbagebetaling. 

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil nu beregne størrelsen af det beløb, 

som du skal betale tilbage til forsikringsselskabet. 

 

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen. 

 

 

Venlig hilsen 

 



Begrundelsen for afgørelsen om tilbagebetaling 

 

Sådan vurderer vi sagen  

Ankestyrelsen vurderer, at du, mod bedre vidende, har undladt at afgive 

oplysninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og at denne 

undladelse har medført, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og 

ankestyrelsen har truffet afgørelser, som ville have haft et andet 

resultat, hvis oplysningerne havde foreligget. 

 

Du har, som følge af undladelsen, uberettiget modtaget ydelser efter 

arbejdsskadeloven, og du skal derfor betale godtgørelse for varigt mén 

og erstatning for tab af erhvervsevne tilbage, det gælder alle ydelser, 

som er modtaget efter 14. marts 2019. 

  

Hvad er afgørende for resultatet 

 

Undladt at afgive oplysninger 

Vi vurderer, at du har undladt at afgive oplysninger om din ret til ydelser 

efter arbejdsskadeloven, efter at du har modtaget en udtalelse fra 

retslægerådet af 14. marts 2019. Udtalelsen blev afgivet i forbindelse 

med en civil retssag mellem dig og din tidligere arbejdsgiver. 

Retslægerådet vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at du ikke 

har været udsat for forgiftning på dit arbejde den 30. juni 2015, og at 

sandsynligheden for, at du var udsat for kulilteforgiftning den 

pågældende dag er lig nul. 

 

Du har ikke oplyst om indholdet af udtalelsen til Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring, og arbejdsmarkedets erhvervssikring og Ankestyrelsen 

har derfor truffet afgørelser, som ville have haft et andet indhold, hvis 

myndighederne havde haft kendskab til udtalelsen. 

 

På baggrund af udtalelsen fra Retslægerådet har din advokat hævet den 

civile retssag mod din tidligere arbejdsgiver, men din advokat har ikke 

oplyst Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen om 

udtalelsen fra retslægerådet. 

 

Ankestyrelsen fik kendskab til udtalelsen fra retslægerådet i forbindelse 

med en stævning fra din tidligere arbejdsgivers forsikringsselskab mod 

Ankestyrelsen. 

 

Vi bemærker, at Ankestyrelsen, i januar 2021, efter at have modtaget 

udtalelsen fra Retslægerådet, i forbindelse med stævningen, har ændret 
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arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om anerkendelse, så 

hændelsen den 30. juni 2015 ikke er anerkendt som en arbejdsskade. 

 

Vi vurderer, at du, mod bedre vidende, har undladt at afgive oplysninger 

om udtalelsen fra Retslægerådet. I vurderingen lægger vi særligt vægt 

på, at du har været repræsenteret af advokat i hele sagsforløbet, og at 

din advokat burde være klar over betydningen af udtalelsen fra 

retslægerådet. Denne vurdering støttes af, at advokaten hævede den 

civile retssag. 

 

Vi er opmærksom på, at du på grund af dine psykiske og kognitive 

udfordringer ikke selv er i stand til at vurdere, hvilken betydning en 

udtalelse fra retslægerådet har for din ret til ydelser efter 

arbejdsskadeloven, men vi lægger afgørende vægt på, at din advokat 

burde kende til reglerne i arbejdsskadeloven og betydningen af 

oplysningspligt. 

 

Modtaget uberettiget 

Vi vurderer, at godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af 

erhvervsevne er modtaget uberettiget efter den 14. marts 2019. 

 

Ved Ankestyrelsens afgørelse af 21. januar 2021 fastslog vi, at dine 

psykiske og kognitive gener ikke er en følge af en anmeldt hændelse 30. 

juni 2015. Vi ophævede samtidig vores tidligere afgørelse om 

godtgørelse for varigt mén af 6. maj 2019, hvor vi forhøjede méngraden 

fra 15 til 20 procent, og vores afgørelse af 11. marts 2020, hvor dit tab 

af erhvervsevne blev fastsat til 80 procent, 35 procent som endelig 

erstatning og 45 procent som løbende, midlertidig erstatning. 

 

Da afgørelserne om yderligere godtgørelse for varigt mén og erstatning 

for tab af erhvervsevne blev ophævet med henvisning til en udtalelse fra 

retslægerådet af 14. marts 2019, hvorefter en tidligere anmeldt 

kulilteforgiftning, nu ikke længere er anerkendt, er ydelser efter 

arbejdsskadeloven efter 14. marts 2019 modtaget uberettiget. 

 

Da du, mod bedre vidende har undladt at afgive oplysninger, som har 

betydning for din ret til ydelser efter loven, og da du har modtaget 

godtgørelse og erstatning uberettiget, skal du betale den for meget 

udbetalte godtgørelse og erstatning for tab af erhvervsevne tilbage. 

 

Oplysningerne fremgår særligt af udtalelse fra Retslægerådet af 14. 

marts 2019 og Ankestyrelsens afgørelse af 21. januar 2021. 
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Om reglerne 

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om tilbagebetaling af 

ydelser efter loven, hvis tilskadekomne eller de efterladte mod bedre 

vidende har undladt at afgive oplysninger efter arbejdsskadeloven, og de 

manglende oplysninger har medført en anden afgørelse, end 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville have truffet, hvis oplysningerne 

havde foreligget. 

 

Mødebehandling 

 

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om 

resultatet. Der er enighed om afgørelsen.  

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde 

på www.ast.dk. 

 

Bemærkninger til klagen 

 

FS1  har i klagen skrevet, at selskabet mener, du skal 

betale ydelser modtaget efter 14. marts 2019 tilbage. 

 

Selskabet henviser til udtalelsen fra retslægerådet, og selskabet mener, 

du og din advokat burde vide, at ydelserne er modtaget uberettiget, når 

du ikke var udsat for en forgiftning på dit arbejde den 30. juni 2015. 

 

Din advokat har i kommentar til klagen fra FS1  oplyst, at 

du var i god tro med hensyn til fortsat at modtage ydelser efter 

arbejdsskadelovgivningen,  

 

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i behandlingen af din sag.  

 

Ud fra en konkret vurdering af sagen, er det vores vurdering, at du, mod 

bedre vidende, har undladt at afgive oplysninger, som har betydning for 

din ret til ydelser efter loven, og myndighederne har derfor truffet 

forkerte afgørelser i din sag. 

 

Du skal derfor betale de ydelser tilbage, som er modtaget efter 14. 

marts 2019. Vi henviser til begrundelsen ovenfor. 

 

Vi bemærker, at FS1  har meddelt, at der ikke er udbetalt 

løbende erstatning efter 31. januar 2021, og at der ikke er udbetalt en 

kapitalerstatning, svarende til 35 procent, som du tidligere er tilkendt. 
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Oplysninger i sagen 

 

Vi har afgjort sagen ud fra: 

 

 Oplysninger, vi har fået fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

 

 Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 19. februar 2021. 

 

 Klagen til Ankestyrelsen. 

 

 Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings genvurdering af 22. marts 

2021 2021. 

 

 Supplerende journalmateriale fra din læge, modtaget  22. oktober 

2021 og bemærkninger til journalmaterialet fra selskabets 

advokat af 5. november 2021. 

 

Ankestyrelsen har ikke modtaget yderligere oplysninger efter 

genvurderingen. 

 

Regler og vejledninger 

 

Her er de regler og vejledninger, vi har afgjort din sag efter.  

 

Love og bekendtgørelser 

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i 

lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020. 

 

 § 40 a, om tilbagebetaling af for meget udbetalt godtgørelse og 

erstatning 

 

 § 42, stk. 2 om oplysningspligt. 

 

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. Du finder reglernes fulde 

ordlyd på www.retsinformation.dk. 

 

 

Praksis 

Ankestyrelsen har offentliggjort en eller flere principmeddelelser, der har 

betydning for din sag. Du kan finde vores principmeddelelser på 

styrelsens hjemmeside: www.ast.dk. 

 

 Ankestyrelsens principmeddelelse 35-20 om tilbagebetaling, når 

en person har undladt at afgive oplysninger eller afgivet urigtige 
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oplysninger, og derfor har modtaget en ydelse uberettiget, mod 

bedre vidende. 

 

 

Kopi er sendt til: 

 

S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Ref.nr.:  

Bilag vedlægges.  

 

 

 

Vi har registreret afgørelsen om spørgsmålet om tilbagebetaling af 

erstatning for tab af erhvervsevne som en ændring.  Vi har også registreret 

afgørelsen om tilbagebetaling af godtgørelse for varigt mén som en 

ændring. 

 

Læs mere om registreringen på ast.dk/koderegistrering 
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Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest 

bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020. 

 

TILBAGEBETALING 

 

§ 40 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om 

tilbagebetaling, 

1) når tilskadekomne eller efterladte mod bedre vidende har undladt at 

give oplysninger efter denne lov og den manglende oplysning har 

medført en anden afgørelse, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville 

have truffet, hvis oplysningen havde foreligget, 

2) når tilskadekomne eller efterladte mod bedre vidende har afgivet 

urigtige oplysninger og den urigtige oplysning har medført en anden 

afgørelse, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville have truffet, hvis 

den korrekte oplysning havde foreligget, eller 

3) når tilskadekomne eller efterladte i øvrigt mod bedre vidende 

uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov. 

Stk. 2. Tilbagebetalingsbeløbet opkræves af forsikringsselskabet m.fl. i 

sager om ulykker og af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 3 i lov 

om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i sager om erhvervssygdomme. 
 

GENOPTAGELSE 

 

§ 42. Efter anmodning fra tilskadekomne eller på Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikrings foranledning kan erstatnings- og 

godtgørelsesspørgsmålene, jf. §§ 15, 17 og 18, genoptages inden for en 

frist af 5 år fra første afgørelse, hvis der er sket væsentlige ændringer af 

de forhold, der blev lagt til grund for afgørelsen. Fristen for genoptagelse 

kan forlænges inden udløbet af 5-års-fristen. Når ganske særlige 

omstændigheder taler herfor, kan der ses bort fra fristerne. 

Stk. 2. Modtageren af løbende ydelse efter § 17 skal underrette 

forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om enhver 

forandring i sine forhold, som kan formodes at medføre nedsættelse eller 

bortfald af ydelsen, ligesom forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring skal være opmærksom på, om der indtræder sådanne 

forandringer i modtagerens forhold. 
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