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Højesteret

Højesteret:
• U 2022.3163 H
EBH Bank sagen….Direktør frifundet erstatningspligt for begrænset påstand om 
betaling af 100 mio. kr. allerede fordi, der ikke var påvist ansvarspådragende 
adfærd. 
Dømt for tab som følge tilbagekøb af et pantebrev på 2 mio. kr. fra ægtefælles 
investeringsselskab uden bestyrelsens godkendelse. 
Følger ansvarsvurderingerne i de tidligere banksager. Roskilde Bank behandles 
her i november i HR. 

PERSONSKADE



Højesteret

• U 2022.3282 H
Spinraza-sagen.
Ressourcebegrænsning i forhold til ordinering af dyr medicin til børn med 
muskelsvindsygdommen SMA. 

Ikke anbefalet af Medicinrådet til de 6 sagsøger på de givne tidspunkter. 
Behandlende læge ville gerne behandle men kunne ikke. ”Under de i øvrigt 
givne forhold” i KEL § 20, stk. 1, nr. 1 førte til, at børnene allerede derfor ikke 
kunne være berettiget til erstatning. 
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Landsretten – måske Højesteret

• U 2022.3690 Ø
Om forskud efter ASL § 16, stk. 6, når den arbejdsskadede modtager 
ledighedsydelse. 

Hvis sikkert varigt tab er der hjemmel til forskud på trods af  § 17a om, at EET 
tilkendes midlertidigt, når SL modtaget ledighedsydelse. 
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Højesteret

• U 2022.3378 H
Forsvarsministeriet frifundet for krav om godtgørelse til irakiske fanger, der 
blev overgivet til de irakiske specialstyrker efter en militær operation med 
dansk deltagelse. 
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Landsretten – måske Højesteret

• U 2022.3671 V
Differencesag. 
Inden endelig afgørelse efter ASL fremkom § 10 – udtalelse om 50 % EET. SKV 
standsede herefter TAF uden at betale EET. 
Det godkendte VL med henvisning til ordlyden af begrundelsen i bl.a. U 
2008.1386 H. SKL kan/kunne ikke forfølge EET-kravet efter EAL. 

Se også U 2022.575 Ø – anket til HR og utrykt VLD af 18. okt. 2022. 
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Landsretten – burde måske have været i HR…

• U 2022.3639 V
KEL-sag. Prolaps – reprolaps – alvorlige følger. 
PE: Anerkender efter nr. 1
APE: Afviser.
BR: Tiltræder
VL: Nyt synspunkt. APE burde have forholdt sig til nr. 4. VL hjemviser. 
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Lovgivning

Lovforslag 184 – vedtaget. Lov nr. 895 af 21. juni 2022. 
• Tortgodtgørelse ved digitale krænkelser

§ 26 udvides med nyt stk. 3: Seksuelle digitale krænkelser, der er begået uafhængigt af hinanden, skal vurderes 
selvstændigt. Det samme skal gælde grove krænkelser mod en andens fred og ære.

• ”Forenklet” renteberegning i voldsoffersager. – gældende for afgørelse truffet 1. juli 2022 eller senere. 
Skyldes U.2021.1058/2 H i sag omfattet af KEL. 

Nye bestemmelser i OEL § 6 b, § 6c og § 17, stk. 2. 
Forslaget går ud på, at der først skal betales renter, hvis udbetaling senere end 14 dage efter Nævnets afgørelser. Krav –
også TAF – reguleres efter EAL § 15 til afgørelsestidspunktet; dog ikke krav fast i straffedommen og heller ikke tort- eller 
krænkelsesgodtgørelser. De sidste nævnte forrentes efter EAL § 16. 
De nye renteregler skal også gælde for statens regreskrav mod skadevolder…
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Lovgivning

Lov nr. 909 af 21. juni 2022. 

• ”Forenklet” renteberegning i KEL-sager.
Skyldes U.2021.1058/2 H. 

Nye bestemmelser i 
KEL § 24 b, stk. 1. – regulering af godtgørelses- og erstatningsbeløb til afgørelsestidspunktet i stedet for 
forfaldstidspunkt.
Stk. 2 Årsløn og forsørgertab til børn reguleres fra skadens indtræden til afgørelsestidspunktet.
Stk. 3 § 1, § 2 og § 12 krav reguleres til afgørelsestidspunktet med 5 delelige kronebeløb..
Stk. 4 § 24a beløbet er det på afgørelsestidspunktet gældende.
§ 24 c : Hvis betaling senere end 5 uger da renter.
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Lovgivning

Lov nr. 876 af 21. juni 2022. 

• Staten overtager betalingen for arbejdsrelaterede vaccineskader, jf. nyt stk. 9 
til § 49 og får ret til regres mod producenterne. 
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Lovgivning på vej - arbejdsskadereform

Bred politisk aftale indgået lige før udskrivelse af valg:
1. Uddannelsesgodtgørelse.
2. Præcisering af SKL tabsbegrænsningspligt.
3. Ny og ”forenklet” årslønsberegning. Hvis resultat er bindende den forventede indtægt og dermed EET-procenten.
4. Større intervaller for EET.
5. Svarfrister og bøder.
6. Begrænsning af adgang til genoptagelse. SKL får (igen) bevisbyrden.
7. Søgsmålsfrister. Kun adgang til retssag mod AST. 
8. Forældelsesfrist på 10 år for forvaltningsretlig genoptagelse.
9. Et år senere aldersnedsættelse af VM – træder i kraft i 2035…
10. Lettere adgang til erstatning ved vold under arbejde. Forsikringspligt.
11. M.m.
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