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Til de på høringslisten anførte myndigheder og organisationer m.fl. 

Høring over udkast til ændring af lov om arbejdsskadesikring og 

lov om erstatningsansvar 

 

Til høringsparterne,  

 

Arbejdstilsynet sender hermed udkast til forslag om ændring af lov om arbejdsska-

dessikring og lov om erstatningsansvar (anmeldelse af arbejdsulykker, opdatering 

af kapitaliseringsfaktorer m.v.) i høring.  

 

Med lovforslaget foreslås det, at kriterierne for anmeldelse af arbejdsulykker æn-

dres, således at alle arbejdsulykker med fravær udover tilskadekomstdagen skal an-

meldes efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis arbejdsulykken ikke har medført fra-

vær udover tilskadekomstdagen, vil disse fortsat skulle anmeldes, hvis ulykken må 

antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven. Ændringen sker som led i 

harmonisering af regler om anmeldelse af arbejdsulykker efter arbejdsskadesik-

ringsloven og arbejdsmiljøloven.  

 

Derudover foreslås det, at Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger 

indføres som element i principperne for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer (om-

regningsfaktorer) i arbejdsskadesager i stedet for de nuværende dødelighedsforud-

sætninger i det såkaldte G82-indeks, der anvendes efter gældende lov. Dette sikrer, 

at tilskadekomne får udmålt erstatning på baggrund af levetidsforudsætninger, som 

afspejler befolkningens generelle levetid, og at værdien af erstatningen er den 

samme for modtageren uanset, om erstatningen er løbende eller kapitaliseret.  

 

Der foreslås i den forbindelse en overgangsbestemmelse, som indebærer, at bench-

markmodellen og øvrige nugældende principper for fastsættelse af kapitaliserings-

faktorerne fra den 1. januar 2030 gælder ved omsætningen af en løbende erstatning 

til kapitalerstatning i alle sager. 

 

Endvidere foreslås en række mindre ændringer i form af opdateringer, præciserin-

ger, kodificering af gældende praksis samt forenkling af loven.  

 

Eksempelvis foreslås, at der tilføjes en regresbestemmelse i arbejdsskadesikrings-

lovens § 77 vedrørende samspillet med produktansvarsreglerne som følge af en 

EU-dom.  
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Bemærkningerne bedes sendt til Mette Stisen Flyger på msf@at.dk og Preben K. 

Hansen på pkh@at.dk, samt til at@at.dk.  

 

Bemærkningerne skal senest være Arbejdstilsynet i hænde torsdag den 13. februar 

kl. 10. 

 

Spørgsmål vedrørende denne høring kan rettes til Mette Stisen Flyger på tlf. 72 20 

91 70 og Preben K. Hansen på tlf. 72 20 86 56. 

  

Med venlig hilsen 

 

Arbejdstilsynet 
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