
& Ankestyrelsen
I

-

Advokatfirma
[Adresse]
[Postnummer]

Afgørelsen er skrevet, men ikke sendt til skadelidte.

sender afgørelsen til Advokafirma
skadelidte. i sagen - Jeres j.nr.:

Afgørelse

Selskab harklagetoverArbejdsmarkedets Erhvervssikringsafgørelse
om erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 1. oktober 2020

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er

Du har ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne.
Erstatningen bortfalder derfor.

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil nu tage stilling til spørgsmålet om
eventuel tilbagebetaling af for meget udbetalt erstatning for tab af
erhvervsevne.

Arbejdsma rkedets Erhvervssi kri ng konta kte r d i g.

Ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings tidligere afgørelse af 20. marts
2O2O fik du forhøjet dit varige mdn til 55 procent. Ankestyrelsen er ved
behandlingen af din sag om erstatning for tab af erhvervsevne blevet
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opmærksom på forhold, der kan medføre genoptagelse af din sag om
varigt m6n på ulovbestemt grundlag. Vi beder derfor Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring om at genoptage din sag om godtgørelse for varigt m6n
på ulovbestemt grundlag og inddrage de seneste oplysninger om dit
funktionsniveau som redegjort for ved observationsrapporterne.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan, såfremt de finder det nødvendigt,
indhente yderligere relevante oplysninger, herunder journal ved
eksempelvis egen læge eller andre behandlere.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.

Venlig hilsen

INavn]
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Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at du ikke har et erhvervsevnetab på fS procent
eller derover som følge af arbejdsskaden.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at selskabet har indsendt observations-
rapporter, der viser, at dine funktionsbegrænsninger som følge af
arbejdsskaden synes at være beskedne og ikke forhindrer dig i at
varetage et fysisk krævende arbejde på mere end fuldtid.

Indledningsvist bemærker vi, at der er betydelig diskrepans mellem det
aktivitetsniveau, der er observeret af selskabets repræsentanter
og det aktivitetsniveau, du selv har oplyst at kunne klare samt det, der
er tilkendegivet over for de undersøgende læger.

Nedenfor gennemgås alene få uoverensstemmelser, idet vi tillader os at
henvise til de uddybende klagebemærkninger på t+ sider indsendt af
ARK ved brev af 8. marts 2O2L bilagt observationsmateriale på g5 siOer.

I neurologisk speciallægeerklæring af 2t. december 2015 er det noteret,
at du som følge af hændelsen angiver at have udviklet angst, og at du
ikke kan genoptage arbejdsfunktionen, ligesom du stort set ikke deltager
i almindelige opgaver i hjemmet.

I ortopædkirurgisk speciallægeerklæring af 7. april2OL6 er det blandt
andet angivet, at du har udviklet panikangst for at falde, du er motorisk
usikker, har nedsat fysisk aktivitet, bliver hurtigt udtrættet og må hvile
dig flere gange om dagen, Du kan ikke holde til at stå eller sidde i

samme stilling i længere tid ad gangen.

Ved samme erklæring blev det angivet, at du ikke havde formået at
vende tilbage til arbejdsmarkedet hverken fysisk eller i en ledelses-
funktion, ligesom du ikke kunne udføre mindre praktiske ting i hjemmet

Videre er det i erklæringen anført, at speciallægen fandt, at du foruden
brudene måtte have været udsat for hjernerystelse, ligesom hændelsen
havde medført posttraumatisk stress, idet du ikke turde bevæge dig på

byggepladser, samt at du var følsom over for andre mennesker i sociale
sammenhænge.
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I psykiatrisk speciallægeerklæring af 31. oktober 2019 er det angivet, at
du går en tur på cirka 500 meter om dagen, og at du for det meste
sidder alene derhjemme og ser rjernsyn. Speciallægen vurderede derfor,
at du ikke havde en funktionsevne, der muliggjorde tilknytning til
arbejdsmarkedet nu eller på sigt.

I de kommunale akter er det beskrevet, at du ikke længere kan deltage i

dagligdagsaktiviteter som rengøring, oprydning og indkøb. Derudover er
det oplyst, at du har behov for et varmt karbad hver morgen for at
lindre smerter, og at du bruger det meste af dagen på at hvile dig.
Derudover har du smerter når du går, og har behov for regelmæssige
pauser efter få minutters gang. Det er oplyst, at din søn kører dig
til aktiviteter og møder uden for hjemmet.

Heroverfor står oplysningerne i observationsrapporterne i perioden 28. til
30. september 2O2O, igen i perioden fra den 6. til den 8. oktober 2020
og igen den 21. til 22. oktober 2020.

Observationerne viser, at du er er i stand til at bevæge dig mere end
cirka 500 meter om dagen, og dette sker relativt ubesværet om end
duknakket.

Rapporterne viser også, at du ikke længere er panikangst og bange for
at bevæge dig udenfor på byggepladser m.v.

Rapporterne viser ligeledes, at du er i stand til at være aktiv i en meget
lang dag alt mellem 6 til 13 1/ztime dagligt, hvor du udfører forskelligt
manuelt arbejde, i stand til at betjene forskellige køretøjet, herunder
varevogne, truck, minilæsser, gravemaskine m.v.

Observationerne viser således med al tydelighed et markant anerledes
funktionsniveau end det, der er angivet i speciallægeerklæringerne og de
kommunale akter, som blandt andet danner baggrunden for den
ti I kendte førtidspension.

Vi vurderer således, at dine funktionsbegrænsninger som følge af
arbejdsskaden synes at være beskedne og ikke forhindrer dig i at
varetage et fysisk krævende arbejde på mere end fuldtid og oppebære
samme indtjening som tidligere.

Derfor har du ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne.
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Oplysningerne fremgår særligt af klagebemærkningerne af 8. marts 2021
bi lagt observati on sra pporter, kom m u na I e førtidspensionsakter,
neurologisk speciallægeerklæring af 21. december 2OL5,
ortopædkirurgisk speciallægeerklæring af 7. april 2016 samt psykiatrisk
speciallægeerklæring af 31. oktober 20L9.

Om reglerne
Erstatning for tab af erhvervsevne kompenserer for, at arbejdsskaden
har forringet tilskadekomnes evne til at tjene penge ved arbejde.
Tilskadekomne har bevisbyrden for, at evnen er forringet med mindst 15
procent.

Når tilskadekomne ikke er i arbejde efter arbejdsskaden, foretager vi en
skønsmæssig vurdering af erhvervsevnetabet ud fra tilskadekomnes
fremtidige muligheder for at tjene penge ved arbejde med
arbejdsskadens følger.

Vurderingen tager udgangspunkt i, hvad tilskadekomne kunne have tjent
på Oet ordinære arbejdsmarked, hvis arbejdsskaden ikke var sket.
Denne indtjening sammenholder vi med, hvad tilskadekomne tjener eller
burde være i stand til at tjene med arbejdsskadens følger på

afgørelsesti dspu n ktet.

Vi foretager en konkret vurdering ud fra, hvad vi med rimelighed kan
forlange af tilskadekomne ud fra evner, uddannelse, alder samt
muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning. Der er altid
tale om en konkret vurdering og vægtning.

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

Selskabet klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings
afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.

Efterfølgende har ARK på vegne af Selskabet

bemærkninger til klagen.
indsendt uddybende
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ARK bemærker, at årsagen til at disse først indsendes ved brev af 8.

marts 2021 skyldes, at politiet har anmodetselskabetomikkeat oplyse om
selskabets undersøgelser, før politiet havde gennemført efterforskning af
sagen.

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i behandlingen af din sag, og
vi henviser i det hele til ovenstående begrundelse for vores afgørelse om
afslag på erstatning for tab af erhvervsevne.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen ud fra:

. Oplysninger, vi har fået fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 1. oktober 2020

a

a

Klagen til Ankestyrelsen.

Arbejdsma rkedets Erhvervssi kri ngs genvurderi n g af 25. ja n ua r
202L.

Oplysninger modtaget fra AES den 18. juni 2O2I bilags materiale
fra ARK.

Ankestyrelsen har ikke partshØrt over oplysningerne modtaget fra
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring den 18. juni 202L, idet oplysningerne
allerede forelå i sagen, og der er således ikke tale om nye oplysninger.

Regler og vejledninger

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

Love og bekendtgørelser
Lov om arbejdsskadesikri ng (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i

lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020.

$ 17, stk. I og 2, om erstatning for tab af erhvervsevne

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen, Du finder reglernes fulde
ordlyd på www.retsinformation.dk.

a

a
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Kopi er sendt til:

S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Ref.nr. :

+ bilag vedlægges

ARK Advokatpartnerselskab Ref.nr

Vi har registreret afgørelsen om spørgsmålet om tab af erhvervsevne som
en ændring. Læs mere om reqistreringen på ast.dklkoderegistrering
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Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest
bekendtgjoft i lovbekendtgørelse nr. 376 af31. marts 2O2O.

ERSTATNING FORTAB AF ERHVERVSEVNE

$ 17. Har arbejdsskaden nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig
indtægt ved arbejde, har den pågældende ret til erstatning for tab af
erhvervsevne. Der ydes ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er
mindre end 15 pct.
Stk. 2. Ved bedømmelsen af tabet af erhvervsevne tages hensyn til
tilskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde,
som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes
evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling
og optræning.
Stk. 3. Hvis den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, kan
Arbejdsma rkedets Erhvervssi kri ng træffe en m idlertidig afgørelse om
erstatn i ng for erhvervsevnetab.
Stk.4. Erstatning for tab af erhvervsevne til et barn med fosterskade, jf.
$ 7, stk. !, nr.2, eller til et barn med sygdomme som følge af påvirkning
af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen, jf. 5 7 , stk. 2, kan
tidligst ydes fra det 15. år.
Stk. 5. Erstatningen tilkendes som en løbende ydelse, medmindre den
kapitaliseres efter reglerne i g 27.
Stk. 6. Ved fuldstændigt tab af erhvervsevne udgør den løbende ydelse
ådigt 83 pct, af tilskadekomnes årsløn, jf . g 24, og ved nedsættelse af
erhvervsevnen en forholdsmæssig del heraf.
Stk. 7. Den årlige erstatning udbetales med UlZ månedligt forud.
Erstatningen løber fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af
erhvervsevne, dog ikke fra et tidspunkt, der ligger, før arbejdsskaden er
anmeldt. Udbetaling af løbende erstatning ophører med udgangen af den
måned, hvor tilskadekomne når folkepensionsalderen, jf. lov om social
pension. Er tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen 2 år eller mindre
fra at nå folkepensionsalderen, udbetales erstatningen efter reglerne i $
27 som et kapitalbeløb med den faktor, der er fastsat for en person, der
er 2år fra at nå folkepensionsalderen, ganget med den årlige løbende
erstatning. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået
fol kepensi on sa I deren.
Stk. 8. Udbetales erstatningen som et kapitalbeløb efter reglerne i 9 27,
stk. 1, 1. pkt., har tilskadekomne ret til en løbende erstatning fra det
tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, dog ikke fra et
tidspunkt, der ligger, før arbejdsskaden er anmeldt, og frem til
tidspunktet for omsætningen af erstatningen.
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Stk. 9. Reglerne i stk. 7 og 8 anvendes tilsvarende i sager, der
genoptages efter $$ 4L og 42. Der udbetales i disse sager ikke
erstatning fra et tidspunkt, der ligger før anmodningen om genoptagelse,
eller før Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har genoptaget sagen, jf. $
42.
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