
ARK Advokatpartnersels kab
Esplanaden 8A
L253 København K

31. oktober 2CI9

J. nr
Jeres sagsnr. :

Skadedato .......:
Tilskadekomnes navn ...:
Tilskadekomnes adresse :

1. marts 2010
Skadelidte

Arbej dsgiver
Arbejdsgivers adresse .

Arbejdsgiver

Part/Sel-skab... ..: Al-m. Brand Forsikrrng A/S
Part/Selskab skadenr... : II4822-
Skade .....: Fod

Kilder

- Afgøre-se moCtaget den 21. november 20L6 fra Ankestyrelsen
- Kommunale akter modt-aget den 29. august- 2aLB '-ra gy Job-
center
- Maii- modtaget den -2. december 2018 fra ARK Advokatpartnerselskab
- Specia=lægeerklæring modtaget den 6. decen'.ber 2Q78 '-ra
Speciallæge
- Anmoctnang om lourna-Loplysninger modtaget den 15. februar 20L9 fra

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Åbningstider, se på
E-post: aes@atp.dk

Kongens Vænge 8

www.aes.dk
CVR:37624780

3400 Hillerød
Telefon +45 72 20 60 00
Telefax +4572206020

Afgørelser og beslutninger

Vi har genvurderet vores a'-gøreIse af 29. august 2019 for så
vi-dt angår st-ørrelsen af t-i-bagebet-alingskravet.

Vi har truffet en encleli-g afgørelse orn dit tab af erhvervsevne.
Du har ikke ret lil erstatning for tab af erhvervsevne.

Du skal ti-bagebetale for meget udbetalt erstatning på 50
procent fra den 19. juni 2A-6 Li-I 31. august 2019.

Du kan klage over denne afgørelse inden 4 uger, se sidst i
afgøreIsen.



Lægehuset i- Padborg
- Brev -ra Speciallæge
Sydvestjysk Sygehus
- Anke modtaget den 2C. september

nodtaget den 16. april 2CL9 fra

2079 fra Fagforening

IIøringssvar
Vi har givet sagens parter lejlrghed til at komme med bemærkninger
ti1 sagen før denne afgøre1se. Vi har herefter modtaget svar, Disse
oplysninger er indgået i vore overvejelser ved denne afgørelse.

Tab af erhvervsevne

AfgøreIse
Du har ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Du skal tilbagebetal-e for meget udbetalt erstatning på 50 procent
fra den -9. juni 2016 til 31. august 2C19.

Du har jremadrettet ikke ret ti- erstatning for tab af erhvervsevne.

Fra den 19. juni 2016 har du eiter vores afgørelse af Cen 26. juni
2013 nodtaget fØlgende månedlige beløb for 5C procent tab af
erhvervsevne:

Fra den -9. juni 2016 til den 3-. december 2CL6 hiar det måneClige
beløb udgjort -6.834 kr.

Fra den -. januar 20--1 LiL den 31. januar 2071 har det måned-ige
beLøb udgjort '-1 .20L kr.

Fra den -. januar 20-8 til den 31. december 2018 har det. månedlige
beløb udgjort -7.580 kr.

Fra den -. januar 20-9 LiL den 31. august 2AI9 har det måned-ige
beLøb udgjort '-1 ,9'7L kr.

I det omfang at du tilbagebetaler den for meget udbeta-te erstatnlng
i perioden fra den 19. juni 2016 til 31. august 2019,
kan du henvende dig hos Skattestyrefsen for at høre om muligheden
for at- iå tilbagebetalt skat- ai de for meget udbet-al-t-e måned-ige
beLøb, som du tilbagebet.aler.

Tab af erhvervsevne
Ejter S --7, stk. t, i lov om arbejdsskadesikring har tilskadekomne
ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden har
nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde.
Hvis tabet- af erhvervsevne er mindre end 15 procent, er der eft-er S
I'7, stk. !, ikke ret til erstatning.
Ved bedønmelsen af tabet skaf der efter S 17, sLk. 2, tages hensyn



til- den tifskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved
arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den tifskadekomne.
I denne vurdering indgår,'
Dine evner
Din uddannelse
Din alder
Dlne mu-igheder for erhvervsmæssig onskoling og opt.ræning

Ejt.er vores praksi-s indgår også dit tidligere arbejde, din indtægt
før skaden samt arten og omfanget af Cin arbejdsskade som væsentlige
momenter i- vurderingen.

Du har ret til erstatning fra det tidspunkt, hvor der er påvist et
Lab af erhvervsevne (S 17, stk. 7) . Der udbetales j-kke erstatning
fra et tidspunkt, der Iigger før, arbejdsskaden er anmeldt, fØr
anmodningen om genoptagelse, e1-er før vi har genoptaget sagen. (S
L7, stk. 7, og stk. 9) .

Arbejdsmarkedets Erhvervssi-kring kan træffe afgørelse om til-
bagebeta-ing af erstatning for tab af erhvervsevne. Vi træffer
aigørelse om tilbagebetaling, hvis ti-skadekomne mod bedre vj-dende
enten har afgivet urigtige oplysninger eller undladt at give oplys-
ninger efter denne lov. Dette jorhold skal have medført en anden
a'-qørelse, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vi1le have truffet,
hvls oplysningerne/de korrekte oplysninger havde foreligget. Der kan
også være andre tilfælde, hvor tilskadekomne i øvrigL rr.od bedre
vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov. (Lov om
arbejdsskadesikring S 40a)

Begrundelse
Ankestyrelsen har ved afgørelse af den 2l-. november 20-6 hjenvist
vores aigøre1se om tab ai erhvervsevne. Hjenvj-sningen nedfØrer, at
vi skal træffe en ny afgørelse om tab af erhvervsevne. Ankestyrelsen
har i aigørelsen lagt vægt på, at vi sorn første instans skal tage
strlling til de nye oplysninger der forelj-gger i saglen, samt tage
st-i1ling ti-1, om der er grundlag for at- genoptage de t-rdligere
aigørelser om godtgørelse for varigt n6n og erstatning for tab af
erhvervsevne.

Vi har nu truffet en ny afgørelse om Cit tab af erhvervsevne som
føIge a' arbejCsskaden, hvor vi har inddraget de nye oplysninger som
er fremkomnet fra Al-rr.. Brand.

Afm. Brand har i perj-oden fra den 19. luni 2CI6 LiI den 24. juni
2015 foretaqe observationer af Cig, og på baggrund heraf udarbejdet
en observat-ionsrapport-. Det- frengår heraf, at du kunne udføre
forskellige fysisk krævende arbejdsopgaver. Du kunne arbejde med
opsæLning af telte, bære tunge genstand, arbejcle fra stige/
hoppe ned fra en varebil og lanCe på begge fødder, arbejde fra
morgen til aften, gå normalt over stØrre stræknj-nger uden ha=ten og
uden visuelle fysiske problemer, IØbe, være generelt meget aktiv
samt- køre en bil på området-.

Vi har iorelagt observationerne forgps6isllags , der



udarbejdede speciall-æqeerklæringen dateret den 29. november 2Cl8.
Speciallæge har gennemgået videomateriafet og Cen 12.
april 20-9 skrevet, at man ikke kan lægge nogen vurdering ti-- grund,
ud fra den erk-æring han havde udarbejdet den 29. noverber 2018 og
at det er hel-t klart, at du har afgivet urrgtige oplysninger
vedrørenCe funktionen af dj-n venstre fod og venstre unCerben.
Derudover fremgår det, at du ud fra dokumentatj-onen på videooptage--
serne aivikler fuldstændigt nornalt uCen problemer fra venstre
underben og foC, hvorfor der må være tale or. skuespil på ti-dspunktet
for speciallægeerklæring,ens udarbejde-se den 29, november 2Q--8.
Konklusionen må derfor, iføLge Speciallæge være, at du
ejter skaden i 2010 ikke har nogen nævneværdige gener fra venstre
fod, og at din gangfunktion er fuldstændi-g normal i det daglige.

Det fremgår af en Henvisning ti- Kommunens -nterne Nytte Aktiverj-ng
(henvisningsdato 12. september 2016 til 9. oktober 2076), at du den
4. august 2016 har erkendt, at Cu har bedraget jl-ere instanser,
herunder ArbejCsmarkedets Erhvervssi-kring, tidligere Arbeldsskades-
tyrelsen. DeruCover fremgår det, at du blandt. andet også har
bedraget Iægerne i sagsforlØbet efter arbejdsskaden den 1. marts
2010 og Cin fagforening.

Forud for arbejdsskaden arbejdeCe du som ufagl4rt skorrarbejder.
Derudover har Cu erfaring fra ufaglært arbejde i Forlystelse , blandt
andet meC opsætning af te-te. Observationsrapporten foretaget
i 1:erioden 19. junl 2C76 til den 24. juni 2016 har berzidst, at du
uden problemer kan arbejde blanCt andet med opsætning af

te-te. Derudover har observationsrapporten vidst, at du kunne
klare at arbejCe cirka 12 timer dagligt uden nævneværdige gener fra
din venst-re foC.

Vi finder derfor, at dit aktuel-e tab af erhvervsevne er minCre end
15 procent, hvorfor du i-kke er berettiget til erstatning for tab af
ertrvervsevne. Vi finder, at dit tab af ertrvervsevne er minclre end -5
procent m,ed virkning fra den i9. luni 2016, som er førsLe obser-
vationsdat,o i observat-ionsrapport-en. Vi finder, at- det- fra dett-e
tiCspunkt er k- art, at du ikke har en påvj-rkeL erhverr;sevne og
sål-edes ikke er beretti-get til erstatning for tab af erhvervsevne.

Tilbagebetaling
Du skal- betale erstatning tilbage
Forsikrinqsselskabet har udbeta- t erstatning for tab af erhvervsevne
på 50 procent i henhold tj-l vores seneste afgørelse a- 26. juni
2AL3. Dit t-ab af erhverv$evne rrar imiClert-id m-indre enC 15 procent-
fra den -9. juni 201-6. Se vores begrundelse ovenfor.

Du har derfor nodtaget for meget i erstatning fra den -9. juni- 2015
til den 31. auqust 2019.

Du skal oplyse Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om ændringer i dine
forhol-d, som kan forr.odes at meCføre, at din ret til erstatning for
Lab af erhvervsevne ned-sæt-t,es e- ler bort,falcler. Du kan blive på1agt-
at betale erstatning tilbage, hvis du ikke oplyser Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring om disse ænclringer. Trlbagebetaling kan kræves, hvis



du mod bedre vidende uberettiget har nodtaget erstatning efter denne
lov (S 40 a)

Du skal betale erstatningen tilbage, fordi du har modtaget erstat-
ningen mod bedre vidende. Du har afgi-vet forkerte opfysninger, som
havde betydning for din ret til erstatnlng. Du burde have indset, at
ændringerne i dj-ne forhold kunne have betydning for din ret til
ersLatning. Vi- har lagt vægt på, at du fra den iørste obser-
vationsdato og efterfølgende har afgivet urigtige oplysninger
vedrørenCe din erhvervsmæssige situation. Derudover har vi lagt
a:gørende vægt på, at du efteriølgende den 4. august 2016 har
erkendt, at du har bedraget flere j-nstanser, herunder Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring. Vi finder derfor, at du fra den 19.
juni 2016 har nodtaget erstatnj-ng for tab af erhvervsevne mod bedre
vidende og uberett.iget.

Ejter en nærmere gennemgang af sagen finder vi, at du skat til-
bagebeta-e for meget udbetalt erstatning svarende til 50 procent.
Dette skyldes, at Ankestyrelsen i deres afgørelse af 2'-. november
2016 ophævede vores afgøre1se af 24. februar 2016, hvor vi hævede
din erstatning for tab aj erhvervsevne fra 5C procent til 65
procent. Det fremgår af principafgøre-se U--C-01, at iorsik-
ringsselskabet herefter var forpligtet til at genoptage udbetaling
ai erstatning i henhold tj-1 den tidligere afgørelse a'- 26. juni
2413.

Vi finder, at Cu ska- tilbagebetale erstatning iordi du i øvrigt mod
bedre viCende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov, jf.
asf. S 40 a, stk 1, nr. 3.

Mulighed for genoptagelse

Du kan iå genoptacJet din sac;, hvis dit helbred bliver forværret,
ell-er din arbejdssituati-on ændrer sig. Du skal være opnærkson på, at
der gælder forskellige regler -or genopt-agie-se -ør og eft-er 5 år fra
vores første afgørelse om varigt m6n efler tab af erhvervsevne.
(Lov om arbejdsskadesikring S 42)
Du kan se mere om genoptagelse på www.aes.dk/qenoptaqel-se

Kl-age

Hvis du vil klage
Du har muligheC for at klage, hvls du ikke er enig i- afgørelsen.
Hvis du vil klage, skal du give os besked senest 4 uger efter, du
har modt-aget afgøreIsen.

Når vi har rnodtaget din klage, vurderer vi sagen igen. Hvis vi ikke
gi-ver dig ret i klagen, sender vi den videre ti-I Ankestyrelsen.
(Lov om arbejdsskadesikring S 44)

Sådan gør du
Hrri-s du vil klage, skal- du kontakte Arbejdsnarkedets Erhvervssik-
ring.



Du kan udfylde og sende en klage til os digitalt, så du er sikker
på, at vi får a1le de relevante oplysninqer med det sanme.

Udfyld digital klage her: http://skema-aes.dk/?j=KLAGE

Du kan også ringe el-er skrive t1I os. Husk blot at. op-yse j.nr., og
hvilken afgøre- se du ønsker at klage over.

Hvornår skal du senest klage?
Vi- skal have modtaget din klage senest 4 uqer e'ter, du har nodtaget
aigørelsen.

Hvis din frj-st for at klage udføber en lørdag, søndag efler hellig-
d.g, for-ænges den til første hverdag derefter.

Hvis du sender klagen til os med digital post eller e-nail, skal vi
have modtaget klagen inden mi-dnat, den dag fristen udløber. Men hvis
du ringer til os elfer sender k-agen ned brev t.i1 os, skal vi have
modtaget din k-age i vores åbningstid.

Du kan se vores telefon- og kontortj-d på www.aes.dk

Hvis du er i udlandet
Hvis du ikke er i Danmark på det tidspunkt, hvor vi har sendt
aigørelsen til dig, er din frist for at klage 1ængere.

Hvis du opholder dig på Færøerne eller i et andet europæisk -and end
Danmark, er frj-sten 6 uger.

Hvis du opholder dig i Grønl-and el-l-er et land uden for Europa, er
fristen 3 måneCer.

Hvordan beregner vi fristen?
Vi- beregner fristen for at klage fra den dag, hvor vi forventer, at
du har modtaget afgørelsen fra os. Hvornår det- er, afhænger af,
hvordan vi har sendt afgørelsen til dj€.

Vi forventer, at du har modtageL afqøreLsen med

Digital post: første hverCag eftep dato på afgØrefsen

Notifikation: Samme dag som dato på afgørelsen

Brev: 6 hverdage eiter dato på afgØre- sen

Kan andre klage?
AlIe, <ler bliver berørL af en af<trØrelse, har mulighed for et klage.

Det betyder fx, at det forsi.kringsselskab e- 1er den forsik-
ringsordning, som har betalt for sagens omkostninger, også kan klage
over afgørelsen.

Arbejdsgiveren kan derimod kun klage over en afgørelse om anerken-



delse af en arbejdsskade, men ikke on stØrrelsen på en erstatning.

Hvis du vi1 vide mere
Du kan læse mere om at klage og frister på www.aes.dk/klaqe

De bestemmelser i arbejdsskadelovgivningen, vi har henvist t.il i
denne afqøxelse, kan du finde på vores hjemmeside under overskriftent'Love og satser".

Ven: ig hl-sen
Indsats EIAB

for at sikre en effektiv og god sagsbehandling vil fl-ere medarbej-
dere normalt arbejde med sagen. Hvis du ringer til os om. sagen, kan
den medarbejder, der t.ager teleionen, derfor i de fleste tilfælde
svare på dine spørgsmål. Hvis ikke, bliver du ringet op indenfor 24
timer, når vi har undersØgt sagen nærmere.

Dette brev er sendt til
fagforening:

Advokat : ARK Advokatpartnerselskab
Esp- anaden 8A
L263 København K


