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Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring
(Tidspunktet for ophør af krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005, som ændret ved § 6 i
lov nr. 1545 af 20. december 2006 og § 8 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:
1. § 2, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
»Må det antages, at skadelidte vil lide et erhvervsevnetab på 15 pct. eller derover, ydes erstatning indtil
det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige er‐
hvervsevne.«
2. I § 2, stk. 2, indsættes efter »kommunalbestyrelsen«: », erstatning i henhold til en midlertidig afgørelse
om erstatning for erhvervsevnetab efter lov om arbejdsskadesikring, i det omfang denne erstatning dæk‐
ker en periode, hvor der også tilkommer skadelidte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste,«.
3. § 10, stk. 1, 1. pkt., affattes således:
»Såvel skadelidte som skadevolder kan indhente en udtalelse om spørgsmålet om fastsættelsen af mén‐
graden og erhvervsevnetabet fra Arbejdsskadestyrelsen.«
§2
I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, som ændret senest
ved § 232 i lov nr. 456 af 18. maj 2011, foretages følgende ændring:
1. I § 77 indsættes som 3. pkt.:
»Krav på erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven nedsættes dog ikke som følge af, at
der er betalt eller er pligt til at betale midlertidig erhvervsevnetabserstatning efter denne lov.«
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 2. Sager om skader, der er indtrådt inden lovens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende
regler.
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§4
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft
for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Lars Barfoed
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