
- § 1 Personskade
- § 2 Tabt arbejdsfortjeneste
- § 3 Svie og smerte
- § 4 Varigt mén
- § 5-10 Erhvervsevnetab
- § 12 Tab af forsørger mv.
- § 13 Forsørgertabtserstatning til børn

-  Når du kommer til skade på dit arbejde, kan
din skade godt være omfattet af både lov om
arbejdsskadeforsikring og lov om erstatnings-
ansvar.

-  Du kan måske blive omfattet af erstatnings-
ansvarsloven, hvis nogen er skyld i din
arbejdsskade.

-  Det er dog et klart udgangspunkt, at hvis du
har fået en erstatning eller en godtgørelse fra
arbejdsskadeforsikringen, kan du ikke få udbe-
talt det samme efter lov om erstatningsansvar.

-  Til gengæld er der poster, som slet ikke bliver
dækket af arbejdsskadeforsikringen, men som
du kun kan søge om bliver dækket, hvis din
skade er omfattet af lov om erstatningsansvar.

-  Loven giver mulighed for erstatning for tort,
svie, smerte, samt tabt arbejdsfortjeneste,
hvilket ikke er dækket af Arbejds skadeloven.

Erstatningsansvarsloven LBK nr. 266 af 21/03/2014 
(Retsinformation)

§ 24 a. Barn under 15 år er erstatningspligtigt for
skadegørende handlinger efter samme regler som
personer over denne alder. Dog kan erstatnin-
gen nedsættes eller endog helt bortfalde, for så
vidt det findes billigt på grund af manglende
udvikling hos barnet, handlingens beskaffenhed
og omstændighederne i øvrigt, derunder navnlig
forholdet mellem den skadegørendes og den
skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten
til, at skaden kan fås godtgjort hos andre.

§ 24 b. En person, som på grund af sindssyg-
dom, hæmmet psykisk udvikling,  forbigående
sinds forvirring eller lignende tilstand har
manglet  evnen til at handle fornuft mæssigt, er
erstatnings pligtig for skadegørende handlinger
efter samme regler som sjælssunde personer.
Dog kan erstatningen nedsættes eller endog helt
bortfalde, for så vidt det findes billigt under
hensyn til personens sindstilstand,  handlingens
 beskaffenhed eller omstændighederne i
 øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem den
 skadegørendes og den skadelidendes evne til
at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås
godtgjort hos andre.

Stk. 2. Har den skadegørende ved misbrug af 
beruselsesmidler eller på lignende måde forbi-
gående hensat sig i en sindstilstand som ovenfor 
nævnt, er en lempelse i erstatnings ansvaret 
udelukket.

-  Personskade: Svie og smerte, tabt
arbejdsfortjeneste, evt. varigt mén,
evt. tab af erhvervsevne.

-  Tort (Du kan også være berettiget
til godtgørelse for tort, hvis du har
været udsat for frihedsberøvelse,
voldtægt, incest, blufærdigheds-
krænkelse eller anden forbrydelse,
som har krænket din ære eller
selvfølelse).

-  Økonomiske skader: Evt.
behandlings udgifter samt tøj og
personlige ejendele.

-  Efter § 10, stk. 1, i Offererstatnings-
loven er det en betingelse for at få
erstatning fra staten, at lovover-
trædelsen er anmeldt til politiet
inden 72 timer. Erstatningsnævnet
kan dog se bort fra en senere
 politianmeldelse, hvis forholdene
taler for det. Det følger af § 10, stk.
2, i samme lov.

-  I forbindelse med Erstatnings-
nævnets samlede vurdering af, om
kravet om politianmeldelse i § 10
bør fraviges i den konkrete sag, er
nævnet opmærksom på, at pæda-
gogiske og behandlingsmæssige
hensyn kan tale imod en politi-
anmeldelse.

Offererstatningsloven LBK nr. 1209 af 
18/11/2014 (Retsinformation)

Hvis du har lidt et tab, og dit 
forsikrings selskab har dækket det, 
skal du ikke foretage dig yderligere. 
Har du ikke en forsikring, eller dækker 
den ikke (hele) dit tab, kan du eller 
politiet tage dit erstatningskrav med, 
såfremt sagen kommer for retten. 

§ 11. Ydelserne efter loven er
-  1) betaling af udgifter til

sygebehandling, optræning og
hjælpemidler m.m., jf. § 15,

-  2) erstatning for tab af er-
hvervsevne, jf. § 17 og § 17 a,

-  3) godtgørelse for varigt
mén, jf. § 18,

-  4) overgangsbeløb ved 
 dødsfald, jf. § 19,

-  5) erstatning for tab af
 forsørger, jf. §§ 20-22, og

-  6) godtgørelse til efterladte, jf.
§ 23.

-  At skaden anerkendes som en
arbejdsskade.

Arbejdsskadeloven

Arbejdsskadeloven dækker ikke 
erstatning for tabt arbejdsfortje-
neste og andet tab eller godtgø-
relse for tort, svie og smerte. Se i 
stedet Erstatningsansvarsloven.

H
vad

 g
ives d

er ersta
tn

in
g
 fo

r?
B

etin
g
else (r)

In
fo

N
o
te

Skematisk oversigt

30       Delpolitik for håndtering af fysisk og psykisk vold




