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Tillægserstatning på grund af uforudset
skadeudvikling

Af lektor, dr. jur. BO VON EYBEN, Danmark

1. Problemstillingen

Det forekommer ikke sjældent, at virkningerne af en skadevoldende eller
i øvrigt erstatningsbegrundende begivenhed ikke er udtømt på det tidspunkt,
hvor erstatningsopgøret i anledning af denne begivenhed finder sted. Det
kan tænkes, at man slet ikke er opmærksom på muligheden for, at der i
fremtiden vil indtræde yderligere skader, eller at man regner med, at alle
skadevirkninger er indtrådt. Det kan også tænkes, at det på opgørelsestids-
punktet fremtræder som tilstrækkeligt sikkert eller dog sandsynligt, at frem-
tidig skade vil indtræde, således at erstatningsopgøret omfatter også de frem-
tidige følger eller eventuelt blot risikoen for, at de vil indtræde. Endelig kan
det tænkes, at der på opgørelsestidspunktet er en sådan uvished om, hvor-
vidt fremtidig skade vil indtræde eller om eventuelle fremtidige skaders om-
fang, at man vælger at udskyde det endelige erstatningsopgør.

Hvor afgørelsen fremtræder som endelig, er spørgsmålet, hvor »ende-
lig» den er i tilfælde, hvor forudsætningerne om fremtidig skades indtræ-
den eller omfang viser sig ikke at holde stik. Kan den erstatningsberettigede
kræve yderligere erstatning, når det viser sig, at skadens fremtidige følger
bliver mere omfattende, end man regnede med ved erstatningsopgøret? Kan
den erstatningsansvarlige — eller i øvrigt erstatningsbetalende — kræve ned-
sættelse af erstatningen, hvis følgerne omvendt bliver mindre omfattende
end ventet?

Denne problemstilling har, navnlig i dansk ret, især været rejst i for-
bindelse med erstatning for personskade, hvor skadens varige følger viser
sig at blive mere omfattende end forudsat ved erstatningsfastsættelsen.
Der er en righoldig retspraksis, megen teori og nu også udtrykkelig lovgiv-
ning om spørgsmålet. Mindre påagtet har i dansk ret været de tilsvarende
problemer, der kan opstå i forbindelse med erstatning for miljøforurenende
virksomhed, hvad enten de fremtidige skadevirkninger — som ved per-
sonskade — er forvoldt ved en enkelt skadevoldende begivenhed, eller de
skyldes en vedvarende forurenende eller forulempende tilstand, som den



24 Bo von Eyben

skadelidte må tolerere. Som eksemplet viser, kan problemstillingen også
opstå, hvor det erstatningsbegrundende forhold ikke er en skadevoldende
begivenhed, men et ekspropriativt indgreb. Og endelig kan den opstå i for-
sikringsretlig sammenhæng. Klarest er parallellen til den klassiske erstat-
ningsretlige problemstilling ved forskellige former for personforsikring, sær-
ligt den private ulykkesforsikring, men ikke mindst spørgsmålet om tillægs-
erstatning ved senfølger af miljøskader kan også rejse spørgsmålet om an-
svarsforsikringsdækning heraf. Disse problemer har i de senere år tiltrukket
sig større opmærksomhed, især i Norge og Sverige.

Det fremhæves gerne, at problemet har såvel en materielretlig som
en processuel side. Hvor erstatningsopgøret er sket ved dom, er det proces-
suelle spørgsmål, om sagen kan genoptages, om betingelserne for udstyk-
ning er opfyldt, og om afgørelsen har retskraft, især såkaldt negativ rets-
kraft. Forholdet mellem materiel og processuel ret synes ikke at være
noget problem i relation til udstykning. Det er almindeligt anerkendt, at
kreditor (skadelidte), især ved personskade, har en vis adgang til at opdele
sit erstatningskrav, og at processuel udstykning af kravet må tillades i samme
udstrækning. Mere uklart er forholdet mellem retskraftslæren og den ma-
terielretlige normering af betydningen af ændrede forhold efter afgørelsen.
I mangel af lovgivning om det materielretlige spørgsmål ses det gerne som
et rent processuelt problem, og det kan føre til følgende konklusion: hvis
der ved dommen er blevet taget stilling til spørgsmålet om erstatning for
fremtidig skade, kan dette spørgsmål ikke prøves ved en ny sag, uanset om
forholdene udvikler sig anderledes end antaget ved dommen, og uanset om
dommens antagelse var, at der ikke ville opstå nogen fremtidig skade, eller
dens antagelse om den fremtidige skades omfang viser sig ikke at holde
stik. Hvis dommen skal anfægtes, bliver det i så fald efter reglerne om
genoptagelse, der imidlertid gerne opstiller kvalificerede betingelser og
eventuelt tillige særlige tidsfrister. Ud fra denne opfattelse bliver det af-
gørende, om skadelidte under sagen klart markerede, at der kun ønskedes
en stillingtagen til en del af det mulige erstatningskrav, d.v.s. at der blev
taget et udtrykkeligt forbehold i forbindelse med udstykning af kravet.

Som det vil fremgå, præges indstillingen navnlig i norsk ret af denne
opfattelse, ligesom tilfældet var i svensk ret før den materielretlige regulering
i SkL 5 kap 5 §. Men tilstedeværelsen af materielretlig lovregulering behøver
ikke være afgørende. Først i 1984 blev spørgsmålet lovreguleret i dansk ret
med reglen i erstatningsansvarslovens §11, men den præciserer blot den
adgang til fornyet prøvelse ved ændrede forhold, som hele tiden har været
anerkendt, også processuelt ud over betingelserne for genoptagelse, sam-
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tidig med, at den på ét væsentligt punkt begrænser prøvelsesadgangen i kraft
af bestemte krav til, hvilke omstændigheder der skal have ændret sig.
Materielretlig regulering behøver således ikke — som tilfældet var i Sverige
— at indebære en udvidet adgang til omprøvning ved, at processuelt for-
mede restriktioner fjernes.

Hvor erstatningsopgøret, således som det oftest er tilfældet i praksis, er
sket ved forlig, er parallellen til den materielretlige/processuelle problemstil-
ling spørgsmålet om, hvorvidt anfægtelse af forliget skal anskues som et rent
aftaleretligt problem. I så fald er det alene et spørgsmål primært om for-
tolkning af forligets indhold og rækkevidde og subsidiært om ugyldighed
efter almindelige aftaleretlige regler eller — særligt vedrørende betydningen
af ændrede forhold — anfægtelse af det efter principper om bristende forud-
sætninger. Materielretlig regulering fjerner ikke det aftaleretlige problem,
men giver det en vis drejning: spørgsmålet bliver så, om parterne ved deres
forlig kan aftale en videre eller — navnlig — snævrere adgang til genop-
tagelse, end de materielle regler giver, d.v.s. om disse regler er præceptive,
især i forhold til skadelidte, og i bekræftende fald, hvad der nærmere ligger
i præceptiviteten.

Skal der formuleres en almindelig tese, bliver det denne: Der bør i
almindelighed være adgang til omprøvning, hvis der efter afgørelsen ind-
træder ændringer, som ikke er eller kunne være forudset ved afgørelsen,
og som i væsentlig grad forrykker den vurdering af de fremtidige skadefølger,
som blev lagt til grund ved afgørelsen. Denne ret til omprøvning bør være
uafhængig af, om afgørelsen blev truffet ved dom eller ved forlig. Den bør
ikke være betinget af, at der ved afgørelsen blev taget forbehold, og den
bør i almindelighed ikke kunne indskrænkes ved aftale.

Udgangspunktet for disse teser er problemstillingen ved personskades-
erstatning. Det kan herefter diskuteres, om de kan anvendes tilsvarende,
dels når skadens art er en anden, dels når grundlaget for erstatningskravet
ikke er en skadevoldende begivenhed, men en forsikringsbegivenhed eller
et ekspropriativt indgreb.

Teserne siger imidlertid ikke i sig selv meget om, hvor vidtgående prø-
velsesadgangen vil være. Den reelle betydning vil afhænge af mange fakto-
rer. Selve erstatningsudmålingsreglerne får betydning, især spørgsmålet om,
i hvilket omfang de tilstræber en præcis måling af det individuelle tab ved
fremtidig skade. Erstatningens form, d.v.s. valget mellem engangserstatning
og erstatning som en løbende ydelse, får navnlig betydning for, om både
en gunstigere og en ugunstigere skadeudvikling end forudsat kan begrunde
revision. I den forbindelse får det også betydning, om der er mulighed for
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at træffe foreløbige afgørelser, om der ved afgørelsen kan tages og er
taget hensyn til risikoen for yderligere, fremtidig skade, og om et krav om
»væsentlige» ændringer skal ses i lyset heraf. Endelig kan det spille en rolle,
om ændringen omfatter omfanget af den fysiske skade eller alene de øko-
nomiske følger af den.

2. Interesseafvejning

Den grundlæggende konflikt står naturligvis mellem hensynet til på den
ene side, at erstatningen svarer til det tab, der faktisk lides, og på den anden
side til, at parterne på et eller andet tidspunkt kan indrette sig på, at erstat -
ningsopgøret er endeligt. Hvis kriteriet for udmåling af erstatning for frem-
tidig skade — i lighed med erstatning for allerede indtrådt tab — er det in-
dividuelle tab, kan det virke utilfredsstillende, om erstatningen ikke kan
justeres, når de faktiske skadefølger udvikler sig helt anderledes, end man
på opgørelsestidspunktet anså for mest sandsynligt. Her overfor står par-
ternes interesse i at kunne regne sagen for afgjort, således at de ved, at de
ikke risikerer at blive mødt med senere krav, der — som tiden går — vil
give anledning til stadig større bevisvanskeligheder, især vedrørende årsags-
forbindelsen til den oprindelige skade. Også mere almene interesser, bl.a.
af procesøkonomisk art, tilsiger, at et opgør af erstatning for fremtidig skade
som udgangspunkt bør stå fast. Der er således i princippet tale om hensyn
af samme art, som i øvrigt kan føre til nægtelse af efterbetaling eller af
tilbagesøgning ved en »oprindeligt» fejlbehæftet opgørelse af parternes
mellemværende, og som — videre — bærer regler om passivitet, forældelse
m.v.

Der er næppe nogen, der seriøst går ind for, at problemet helt skal
søges undgået ved, at erstatningsopgøret gøres til en lige så fortløbende
proces som tabets opståen. Også tilhængere af et system med løbende
erstatningsydelser accepterer, at der på et eller andet tidspunkt må træffes
en afgørelse med en vis finalitet. Men det er klart, at denne erstatningsform
giver bedre muligheder for tilpasning til ændrede forhold, end hvis erstat-
ningen — også for fremtidig skade — er givet som et engangsbeløb. Det
kan så diskuteres, om det er en fordel eller en ulempe, men denne diskussion
skal ikke tages op her. Det skal blot noteres, at lovgivningen på personskades-
området har knæsat den traditionelle forskel mellem på den ene side Fin-
land og Sverige (løbende erstatning i visse tilfælde) og på den anden side
Danmark og Norge (altid engangserstatning). Når erstatningen gives som
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en løbende ydelse, åbnes mulighed for — ligesom inden for den sociale sik-
ring — en senere nedsættelse af erstatningen, der alene får virkning for frem-
tidige ydelser. Senere nedsættelse af en engangserstatning ville derimod være
ensbetydende med et krav om tilbagebetaling af en del af en allerede oppe-
båret — og måske forbrugt — erstatning. Indrettelseshensynet taler i særlig
grad imod denne form for revision. Som et almindeligt princip gælder der-
for, at skadelidte ikke kan mødes med tilbagebetalingskrav, blot fordi
skadens følger udvikler sig gunstigere end forudsat.1 Denne særlige be-
grænsning i adgangen til at tage hensyn til ændrede forhold beror således
på selve erstatningsformen, ikke på skadens eller indgrebets karakter.2

Situationen er en anden, hvis vurderingen af den fremtidige skades omfang
bygger på et fejlagtigt grundlag, og fejlen kan tilskrives skadelidte. I disse til-
fælde kan (processuelle) regler om genoptagelse anvendes,3 jfr. som eksem-
pel fra norsk retspraksis Rt 1959.1073 (om genoptagelse af Rt 1956.605, der
havde tilkendt skadelidte erstatning for op mod 100 % invaliditet, men hvor
skadelidte havde fortiet, at han havde søgt om og opnået ny ansættelse; det
var imidlertid kun en prøveansættelse, som ikke »åbenbart» ville have på-
virket erstatningsfastsættelsen, jfr. tvistemålslovens § 407, stk. 6). Dommen
er central, fordi motiverne til den norske erstatningslov netop ville begrænse
prøvelsesadgangen til sådanne tilfælde.4

Hvor erstatning for fremtidig skade er fastsat som et engangsbeløb,
indskrænker problemet om betydningen af ændrede forhold sig således til
tilfælde af forværringer. Skadelidtes interesse i at kunne påberåbe sig en
forværring som grundlag for et yderligere krav er åbenbar. Hensynet til
skadelidte tillægges sædvanligvis særlig vægt i tilfælde af (alvorlig) per-
sonskade. Men det fremføres lige så ofte, at det netop ved personskader
er særligt vigtigt at få skabt ro om sagen. Ellers risikerer man, at skadelidtes
opmærksomhed bliver sygeligt fikseret på erstatningsspørgsmålet (»erstat-
ningsneuroser»), hvilket i sig selv kan blokere for en optimal udnyttelse af
den resterende arbejdsevne. En væsentlig del af den danske retspraksis om

1 Jfr. f.eks. SOU 1973:51 s. 162 og 312, Prop. 1975:12 s. 119, Saxen: Skadestånds-
rätt s. 297 og Nordenson m.fl.: Skadestånd, 2. uppl., s. 204.

2 Se f.eks. om forureningsskader, NOU 1982:19 s. 154 og om ekspropriation, Friis
Jensen: Taksationsproces s. 212.

3 Jfr. motiverne til erstatningsansvarslovens § 11, FT 1983/84, 2. samling, tillæg
A spalte 97.

4 Jfr. Innstilling fra Erstatningslovkomitéen s. 42. I ældre dansk retspraksis findes
eksempler på anvendelse af genoptagelsesreglerne (nu retsplejelovens § 399), jfr. UfR
1931.1028 H og cfr. Bet. 976/1983 s. 212 f, men senere praksis har frigjort sig herfra,
jfr. herved Spleth i J 1966 s. 142 ff, se om svensk ret, Ekelöf \ SvJT 1974 s. 687 f.
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genoptagelse vedrører da også posttraumatiske neuroser.5 Erfaringen viser,
at de normalt forsvinder, når sagen afsluttes med en vis, mindre erstatning
(f.eks. for mén), således at skadelidte herefter kan koncentrere sig om at
udnytte sin erhvervsevne. Men altid gælder det ikke; neurosen kan udvikle
sig til en mere massiv psykisk lidelse, som reelt nedsætter erhvervsevnen,
og netop en sådan forværring kan aktualisere spørgsmålet om fornyet
prøvelse, jfr. f.eks. UfR 1950.996 H.

Når der henvises til, at omprøvning (heller) ikke er i de skadelidtes inte-
resse, har argumentationen i virkeligheden ofte kun gyldighed for tilfælde,
hvor forholdene ændrer sig til det bedre.6 Revalideringshensyn m.v. taler
selvsagt mod omprøvning, men som nævnt er kapitalerstatningsformen den
afgørende hindring. Indrettelseshensynet kan ikke anføres med samme styrke
til fordel for den erstatningsansvarlige.7 Det er så sjældent, at de person-
ligt opfylder erstatningskrav, især ved alvorlig personskade, at det ikke er
rimeligt eller realistisk at parallelisere de to problemstillinger. Også hvor
erstatningen gives som en løbende ydelse, anerkendes det, at der skal mere
til for at nedsætte erstatningen end for at forhøje den.8 Reelt står skade-
lidtes interesse i at få erstattet senere, yderligere tab over for ansvarsforsik-
ringsselskabets interesse i at kunne »lukke» en sag, der er afgjort ved dom
eller forlig. Hensynet til den betalende part er et ganske andet f.eks. ved
familieretlige underholdsbidrag; men her præsteres ydelserne jo løbende,
således at mulighederne for senere justering, navnlig nedsættelse, er langt
større. Forsikringsselskabernes interesse i at kunne slutte en erstatningssag
forholdsvis hurtigt afspejler sig i de typiske policevilkår i ulykkesforsikringer,
jfr. nedenfor. Ved ansvarsskader ville forsikringen derimod ikke fuldt ud
kunne opfylde sit formål, hvis dækningen tidsmæssigt var snævrere end de
rammer, som forældelsesregler m.v. afstikker.

Både materielt og processuelt bør retsreglerne selvsagt rumme incitament
til, at omfanget af et eventuelt fremtidigt tab bliver belyst bedst muligt under
sagen. Fremtidige følger af skaden, som kunne være taget i betragtning
(f.eks. fordi de tilgrundliggende faktiske forhold allerede foreligger), bør

5 Se om praksis (før erstatningsansvarsloven), Stig Jørgensen: Erstatning for per-
sonskade og tab af forsørger, 3. udg., s. 446 ff, Bet. 976/1983 s. 212 ff og Æo von Eyben:
Erstatningsudmåling s. 232.

6 Se som eksempel navnlig Innstilling fra Erstatningslovkomitéen s. 41 f; se også
Saxen: Skadeståndsrätt s. 297.

7 Sml. Innstilling fra Erstatningslovkomitéen s. 42. „-—
8 Jfr. om svensk ret, SOU 1973:51 s. 164 og 313 og Prop. 1975:12 s. 80, 118

og 171; anderledes tilsyneladende finsk ret, jfr. Saxen: Skadeståndsrätt s. 299.
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ikke kunne begrunde omprøvning. Men synspunktet kan ikke begrunde, at
man afskærer en prøvelse af senere følger, som ikke kunne være forudset
på afgørelsestidspunktet, og som — hvis de kunne være taget i betragtning
ved afgørelsen — ville have påvirket størrelsen af erstatningen for fremtidig
skade.

Behovet for omprøvning afhænger således i væsentlig grad af, i hvilket
omfang udmåling af erstatning for fremtidig skade prætenderer at bygge
på en nøje, konkret vurdering af samtlige de forhold, der kan antages at
få betydning for omfanget af skaden fremover og størrelsen af det invidi-
duelle økonomiske tab herved. I jo højere grad man tilstræber at realisere
princippet om erstatning for det individuelle økonomiske tab også ved frem-
tidig skade, jo mere utilfredsstillende kan det virke, om omprøvning nægtes
ved ændrede forudsætninger, samtidig med at flere forudsætninger da bli-
ver relevante. Hvis f.eks. invaliditetserstatningen fastsættes udelukkende
efter medicinske kriterier, er det i sig selv uden betydning, om skadelidte
erhvervsmæssigt klarer sig dårligere, end man regnede med på afgørelsestids-
punktet. Hvis derimod erstatning fastsættes efter en konkret prognose over
denne skadelidtes fremtidige erhvervsmuligheder, kan ikke alene ændringer
i helbredstilstanden, men også i arbejdsforholdene m.v. blive relevante.9

Hvis erstatning for fremtidigt tab eller forringelse af erhvervsevnen udmåles
således, at sociale førtidspensioner m.v. fradrages, kan fremtidige ændringer
af pensionernes størrelse aktualisere spørgsmålet om omprøvning.10 Hvis
der omvendt — som i dansk ret — ikke tages hensyn til sociale førtids-
pensioner m.v. ved erstatningsudmålingen, er ændringer heri selvsagt uden
betydning. Hvis der — som i norsk ret — ved udmåling af erstatning for
tab i fremtidig erhverv eksplicit gives et særskilt beløb for »skatteulempen»
(d.v.s. den formueskat, skadelidte skal betale af erstatningsbeløbet, og den
indkomstskat, der skal betales af afkastet af det), risikerer man også, at
senere ændringer i skattelovgivningen kuldkaster de beregninger, som ligger
til grund for fastsættelsen af dette beløb. Ved en nylig dansk skattereform
er eksempelvis beskatningen af renteindtægter sat væsentligt ned. Skulle man
i så fald (hvis kapitalerstatningsformen som sådan ikke stillede sig i vejen)
genoptage samtlige erstatningssager, der var blevet afgjort på grundlag af
de gamle beskatningsregler? Det siger sig selv, at en omprøvning som følge
af ændringer i alle »alment» virkende faktorer, der har betydning for
størrelsen af det økonomiske tab, kan få meget vidtgående konsekvenser.

9 Jfr. herved SOU 1973:51 s. 161 f.
10 Jfr. f.eks. om svensk ret, Prop. 1975:12 s. 128 og Bo von Eyben: Kompensation

for personskade s. 847.
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Men det er lige så klart, at en begrænsning af prøvelsesadgangen til »indivi-
duelle» ændringer kan medføre vilkårligheder. Det er f.eks. givet, at kon-
junkturforholdene i almindelighed eller dog særligt inden for skadelidtes
branche har væsentlig betydning for, i hvilket omfang fysisk handicappede
personer kan opnå og fastholde erhvervsmæssig beskæftigelse.

Stillet over for disse mulige konsekvenser er det ud fra et legislativt
synspunkt forståeligt, om man foretrækker en vis standardisering af de fak-
torer, der indgår i udmålingen af erstatning for fremtidig skade, således at
de enten gøres helt faste (fikseres til forholdene, som de var på skadestids-
punktet, eller som de er på opgørelsestidspunktet) eller indrettes med en
vis større eller mindre margen for den usikkerhed, der uundgåeligt knytter
sig til enhver prognose over den fremtidige udvikling, og således at prøvel-
sesadgangen fortrinsvis eller udelukkende knyttes til ændringer, der vedrører
omfanget af den fysiske skade (altså — ved personskade — navnlig for-
værringer i skadelidtes helbredstilstand). Jo større margen for usikkerheden
om den fremtidige udvikling afgørelsen rummer, jo større krav kan der stilles
til den afvigelse fra den mest sandsynlige udvikling, som skal til for at
berettige til fornyet prøvelse. Dette kan meningsfuldt formuleres som et
krav om, at ændringen skal være væsentlig.11 Især ved personskade er
spørgsmålet derfor i høj grad, om og i hvilket omfang et erstatningsopgør
vedrørende fremtidig skade bør kalkulere med en margen for risikoen
for senere forværring. Skadelidte skal ikke både have erstatning for risi-
koen for yderligere skadevirkninger og tillægserstatning, hvis og når risi-
koen materialiserer sig. Udmålingsreglernes balancering mellem disse to
principper bliver således afgørende for det reelle indhold af et krav om
væsentlige ændringer. Dette krav er ikke identisk med det, som processuelle
genoptagelsesregler opstiller.12 Dertil kommer betænkelighederne ved at
afskære to-instansprøvelse af det nye krav, især når det antages, at den første
afgørelse ikke har positiv retskraft for så vidt angår dens stillingtagen til
spørgsmål om ansvarsgrundlag m.v.13

Er behovet for at kunne imødekomme skadelidtes interesse i omprøv-
ning ved forværring særligt stor ved personskade, kan det således måske
siges, at betænkelighederne er tilsvarende store netop på dette område, dels
fordi erstatningsprocessen eller den blotte mulighed for genoptagelse i sig
selv kan virke forværrende, dels fordi vurderingen af fremtidigt tab påvir-

11 Jfr. herved SOU 1973:51 s. 165 og LU 1975:16 s. 29.
12 Jfr. Gomard: Civilprocessen, 2. udg., s. 467 f, sml. Spleth i J 1966 s. 144.
13 Jfr. Gomard I.e. s. 492.



Tillægserstatning på grund af uforudset skadeudvikling 31

kes af så mange faktorer, at det kan være svært at trække en rimelig og
praktikabel grænse for hvilke af dem, der skal kunne begrunde omprøv-
ning. Muligvis kan det hævdes, at de særlige modstående hensyn ved per-
sonskade opvejer hinanden på en sådan måde, at der ikke er nogen grund
til at udsondre personskader fra andre skadetyper (tings- og formueskade).
Problemet opstår ganske vist sjældent ved andet end personskade. Det er
ikke tilfældigt, at diskussionen om begrænsninger i dommes retskraft altid
koncentrerer sig om personskader. Ved tingsskade er problemet oftest kun
hvilket tidspunkts priser, der skal lægges til grund for erstatningsberegningen
ved genanskaffelse eller reparation. Den materielretlige regulering af dette
spørgsmål, jfr. bl.a. FAL § 37, udelukker i almindelighed revision i anled-
ning heraf.14 Selv om behovet for omprøvning for så vidt er mindre, er det
ikke noget argument for at nægte omprøvning, når det undtagelsesvis er
til stede.

Som eksempler fra dansk retspraksis kan nævnes Uf R 1975.257 V (om mangler ved
udførelse af noget murerarbejde; under den første sag havde skadelidte krævet og fået
erstatning for udgifter til påførelse af facademaling, idet man i overensstemmelse med
et syn og skøn antog, at manglen ved murstenene alene var, at de blev misfarvede. Senere
viste det sig, at murstenene smuldrede, således at hele muren måtte nedrives; en ny
sag om erstatning herfor blev ikke afvist, da det ikke kunne antages, at manglen ved
murstenenes holdbarhed tidligere havde givet sig sådanne udslag, at den kunne og burde
have været påberåbt under den første sag) og UfR 1949.804 H (om skade på fast ejen-
dom, hvor bygningen efter den første afgørelse havde sat sig yderligere; under den første
sag var der ikke krævet eller taget stilling til spørgsmålet om erstatning for fremtidige
skader, og det kunne ikke bebrejdes skadelidte, at han havde undladt at rejse krav herom
under den første sag, idet kravet ikke eller kun vanskeligt ville kunne være påkendt på
dette tidspunkt).

Som nævnt kan behovet for omprøvning især tænkes at opstå i tilfælde,
hvor skaden består i vedvarende ulemper i naboforhold (immissioner) eller
i øvrigt fra en miljøforurenende virksomhed eller i tilsvarende ulemper fra
et anlæg, hvortil der er foretaget et ekspropriativt indgreb. Som ved per-
sonskade kan der være betydelig usikkerhed, om og i hvilket omfang skader

14 Jfr. om ekspropriation, Friis Jensen: Taksationsproces s. 243 ff og fra praksis,
UfR 1973.14 H. Inflationsproblemet opstår også ved personskade, men når erstatningen
gives som en løbende ydelse, er værdisikringen af den særskilt reguleret og dermed holdt
uden for de almindelige regler om omprøvning, jfr. svensk SkL 5 kap 5 §, 2. stk.,
se også Saxen: Skadeståndsrätt s. 299. Værdisikringsproblemet var hovedårsagen til, at
norsk og dansk ret valgte at beholde kapitalerstatningsformen, jfr. Innstilling fra Erstat-
ningslovkomitéen s. 41 og Bet. 976/1983 s. 59. Kapitaliseringsfaktorerne er i begge lande
»faste» variable i erstatningsudmålingen i den ovenfor anførte forstand, således at senere
ændringer i inflationstakten og dermed i renteniveauet ikke kan begrunde omprøvning.
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eller ulemper vil indtræde i fremtiden. Når erstatningen er fastsat som et
engangsbeløb ud fra en aktuel vurdering af den værdiforringelse, ulemperne
medfører for ejendommen eller — ved ekspropriation — restejendommen,
er behovet for fornyet prøvelse det samme, hvis ulemperne viser sig at blive
væsentligt mere omfattende end antaget — set i forhold til den margen for
usikkerhed om den fremtidige udvikling, som erstatningsopgøret måtte
rumme.

Der er imidlertid i hvert fald én væsentlig forskel fra personskader, som
navnlig er fremhævet i den norske betænkning om erstatning for forure-
ningsskader.15 Mens afvejningen ved personskade væsentligst står mellem
»genopretningshensynet» og mere »retstekniske» hensyn, kan præventive
synspunkter tale for en videre adgang til omprøvning ved varige forurenings-
skader. Forskellen er, at skadevolderen her har det i sin magt at påvirke
omfanget af skadeforvoldelsen, og at den tekniske udvikling kan give mulig-
heder for nedsættelse af forureningen, som man ikke kunne forestille sig
på det tidspunkt, hvor erstatningsopgøret fandt sted. En del af baggrunden
for tendensen til at pålægge en forurenende virksomhed objektivt ansvar
er, at kun et sådant ansvar i tilstrækkelig grad kan virke som et økonomisk
incitament for virksomheden til at gennemføre optimal forureningsbe-
kæmpelse (»polluter pays principle»). Hvis et erstatningsopgør står fast, har
virksomheden for så vidt intet incitament til senere at ofre ressourcer på
at tage nyudviklede forureningsbekæmpelsesmetoder i anvendelse. Hvis ikke
skadelidte i mellemtiden, efter at have inkasseret erstatningen, er flyttet væk,
har også skadelidte derfor i princippet en interesse i omprøvning, selv om
den kan resultere i nedsættelse af erstatningen. Selv om skadelidte måtte
have solgt ejendommen for dens reducerede værdi, således at køberen der-
ved har fået »kompensation», står dog den samfundsmæssige interesse til-
bage, som ikke nødvendigvis varetages bedst eller tilstrækkeligt ved (nye)
direkte pålæg fra det offentlige.

Hvis imidlertid erstatningen er fastsat som et engangsbeløb, støder senere
nedsættelse af den på samme hindring, som når fremtidig personskade er
opgjort på denne måde. Skal synspunktet tillægges vægt, må der derfor være
hjemmel til og praksis for at fastsætte erstatningen for fremtidige ulemper
som en løbende ydelse. Det er der f.eks. i den svenske miljöskadelags § 9,16

og tilsvarende er reglerne herom i den norske grannelov foreslået overført

15 Jfr. NOU 1982:19 s. 153.
16 SFS 1986:225; reglen er overført fra miljöskyddslagen, jfr. SOU 1983:7 s. 280

og Prop. 1985/86:83 s. 33 f og 58.
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til en generel lovregulering om erstatning for forureningsskader.17 I dansk
ret synes man ikke at være nået videre end til en konstatering af disharmonien
mellem »polluter pays principle» og det gældende ansvarsgrundlag (culpa
med særlige undtagelser for objektivt ansvar ved visse skadetyper),18 og end
mindre har spørgsmålet om erstatningsformens betydning for realisering af
dette princip tiltrukket sig opmærksomhed. Som ved personskade skal valget
mellem engangserstatning og erstatning som løbende ydelse ikke i øvrigt tages
op til drøftelse her; man må blot notere sig dette spørgsmåls særlige betyd-
ning for prøvelsesadgangen.

Det har været diskuteret, om omprøvning kræver særlig hjemmel, her-
under om der kan sluttes analogt eller modsætningsvist fra specielle lov-
regulerede omprøvningstilfælde, f.eks. om underholdsbidrag.19 Tilveje-
bringelse af særlig hjemmel kan som nævnt være nødvendig, hvis man an-
lægger det synspunkt, at dommes retskraft alene begrænses af processuelle
regler om genoptagelse. Behovet for en særlig lovregulering er mindre, hvis
der anlægges et mindre dogmatisk syn på retskraften, således at den ikke
udelukker prøvelse af krav om erstatning for skadefølger, som dommen ikke
har kunnet tage i betragtning. Allerede det forhold, at de fleste erstatnings-
opgør sker ved forlig, gør det uhensigtsmæssigt og utilstrækkeligt at anskue
problemet som et overvejende processuelt problem.

3. Retlige muligheder for at tage hensyn til usikkerhed
om fremtidige skadefølger

Fremtidige skadefølger indtræder sjældent helt uforudset. Forholdet er
ofte det, at man på tidspunktet for et erstatningsopgør er klar over, at der
er en vis mulighed for, at skaden tillige får virkninger fremover, eller for,
at de fremtidige skadefølger vil blive mere eller mindre omfattende, end der

17 Jfr. NOU 1982:19 s. 148 f, 154 ff og 274 ff.
18 Jfr. herved Jens Christensen i J 1977 s. 455 og 461 f og Gomard i UfR 1978 B

s. 66 ff.
19 Jfr. Saxen: Skadeståndsrätt s. 299. Det er som nævnt givet, at der ikke uden

videre kan analogiseres fra de familieretlige regler, jfr. herved Eckhoff: Rettskraft s. 129,
sml. herved Prop. 1975:12 s. 118, selv om der på den anden side er indlysende paralleller
i problemstillingen, særligt betydningen af indgåelse af nyt ægteskab eller etablering af
samlivsforhold for forsørgertabserstatning; muligheden for at tage hensyn hertil afhænger
imidlertid — igen — i væsentlig grad af, om erstatningen gives som en løbende ydelse,
jfr. Bo von Eyben: Kompensation for personskade s. 734 og 822 ff.

3
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på opgørelsestidspunktet er grund til at regne med. Behovet for senere
omprövning mindskes, jo bedre muligheder der er for ved erstatningsopgøret
at tage hensyn til den usikkerhed, der således kan knytte sig til prognosen.
Usikkerheden kan enten søges afbødet ved, at der slet ikke tages stilling til
spørgsmålet om erstatning for fremtidig skade, men kun til erstatning for
allerede indtrådt skade (udstykning), eller ved, at der ikke tages endelig
stilling til spørgsmålet om erstatning for fremtidig skade, men alene træffes
en foreløbig (midlertidig) afgørelse, eller ved, at der træffes en endelig
afgørelse, der indregner en vis erstatning for risikoen for (yderligere) frem-
tidig skade. Det er almindeligt anerkendt, at disse metoder står til rådighed
i større eller mindre udstrækning,20 og der skal derfor kun gøres nogle en-
kelte bemærkninger om de problemer, de giver anledning til.

1) Udstykning. Skadelidte behøver i almindelighed ikke at vente med
at kræve erstatning, til hele kravet kan gøres op. Skadelidte kan — mate-
rielretligt som processuelt — udstykke kravet, således at der i første om-
gang alene kræves erstatning for tab, som nu kan gøres op (f.eks. tabt ar-
bejdsfortjeneste, afholdte helbredelsesudgifter). Har retten som følge af en
berettiget udstykning ikke haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet
om erstatning for fremtidig skade, afskærer afgørelsen naturligvis ikke
et senere krav om erstatning herfor.21 Der er for så vidt intet retskrafts-
problem i disse tilfælde. Derimod kan det være et spørgsmål, om skadelidte
udtrykkeligt skal gøre opmærksom på, at kravet kun omfatter en del af den
samlede eller mulige erstatning, d.v.s. om udstykningen skal markeres med
et særligt forbehold. Det kan undertiden være naturligt at stille krav om
et udtrykkeligt forbehold, især hvis der under sagen har været rejst spørgsmål
om erstatning for fremtidige følger, og modparten i forbindelse hermed
insisterer på et endeligt opgør.22 Men hvis det enten er klart, at der vil
indtræde fremtidig skade, hvis omfang blot endnu ikke kan gøres op, eller
hvis dens indtræden kommer så uventet, at man ikke under sagen over-
hovedet regnede med den mulighed, bør adgangen til at rejse et nyt krav
ikke være betinget af et forbehold.23 Der er principielt ingen forskel mellem

20 Jfr. f.eks. Innstilling fra Erstatningslovkomitéen s. 42 f (særligt om foreløbige
afgørelser), SOU 1973:51 s. 165, Prop. 1975:12 s. 171, LU 1975:16 s. 29 og — uden for
personskadesområdet — NOU 1982:19 s. 148 f (om grannelovens § 16) og s. 154 f.

21 Jfr. herved f.eks. Gomard: Civilprocessen, 2. udg., s. 493 ff og Eckhoff: Retts-
kraft s. 126.

22 Jfr. f.eks. fra norsk retspraksis, Rt 1976.289 og fra dansk, UfR 1960.605 H.
23 Jfr. Gomard: Civilprocessen, 2. udg., s. 497 f og A. Vinding Kruse: Erstatnings-

retten, 4. udg., s. 526 og 625.
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denne sidstnævnte situation og den situation, hvor der ved den første af-
gørelse er tilkendt en vis erstatning for fremtidig skade, hvorefter omfanget
af den uventet ændrer sig.

2) Midlertidig afgørelse om erstatning f or fremtidig skade. Hvis det på
afgørelsestidspunktet ligger klart, at der vil indtræde yderligere skade, men
der knytter sig betydelig usikkerhed til dens omfang eller varighed, er det
en nærliggende mellemløsning at udskyde den endelige fastsættelse af er-
statning for fremtidig skade samtidig med, at der tilkendes en midlertidig
erstatning for perioden indtil det endelige opgør.

Hvis man vil have sikkerhed for, at erstatningen ved en sådan afgørelse
kun kommer til at omfatte den pågældende midlertidige periode, er det nød-
vendigt at give den som en løbende ydelse. Adgangen til at træffe midlertidige
afgørelser vedrørende omfanget af fremtidig skade afhænger derfor af, om
der er hjemmel til, eventuelt i særlige tilfælde, jfr. den norske erstatningslovs
§ 3—9, at vælge renteerstatning. Især hvis usikkerheden består i, om den
fremtidige skade vil blive varig, er en foreløbig tilkendelse af engangser-
statning ikke heldig. I og med at afgørelsen fremtræder som foreløbig, må
man stå frit ved den endelige fastsættelse af erstatningen, således at den kan
forhøjes, nedsættes eller inddrages, uden at der stilles krav om væsentlige
ændringer. Nedsættelse eller inddragelse ville da ved engangserstatning kunne
indebære, at en del af erstatningen skulle betales tilbage. Situationen er en
anden, hvis der i hvert fald kan regnes med et vist minimum af varig, frem-
tidig skade. I så fald kan der, også som engangserstatning, tilkendes skade-
lidte en foreløbig erstatning for denne skade og ved revisionen erstatning
for eventuel yderligere varig skade. I så fald foretages i virkeligheden blot
en udstykning af erstatningen for fremtidig skade.

Dansk erstatningsret giver ingen mulighed for foreløbig tilkendelse af
erstatning som løbende ydelse. Systemet er velkendt fra arbejdsskadefor-
sikringen,24 men ved gennemførelsen af erstatningsansvarsloven tog man
klart afstand fra at overføre det til erstatningsretten.25 Man lagde i stedet
afgørende vægt på at få gennemført et endeligt opgør om erstatning for varig
skade på et så tidligt tidspunkt som muligt, navnlig således at parterne kan
kræve erhvervsevnetabserstatningen fastsat, så snart skadelidtes helbreds-
tilstand er blevet medicinsk stationær. I forlængelse heraf blev det i motiverne
præciseret, at der kun i stærkt begrænset omfang kan tages hensyn til det

24 Jfr. Friis & Behn: Arbejdsskadeforsikringsloven med kommentarer s. 246 f og
283 f.

25 Jfr. Bet. 976/1983 s. 211 og FT 1983/84, 2. samling, tillæg A spalte 91.
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mulige udfald af eventuelle revalideringsforsøg — og det er selvsagt især
dette, der ved personskade kan skabe usikkerhed om skadelidtes fremtidige
erhvervsmuligheder. Den særlige usikkerhed om fremtidigt erhvervsevnetab
for skadelidte børn, der gerne fremhæves som et hovedeksempel på behovet
for udsættelse af den endelige opgørelse, er ligeledes imødegået ved regler,
der lader den medicinske invaliditetsgrad (méngraden) være afgørende for
erstatningsfastsættelsen, jfr. erstatningsansvarslovens § 8. Den fremrykkede,
standardiserede erstatningsudmåling er tillige baggrunden for de særlige be-
grænsninger i adgangen til omprövning, jfr. nedenfor afsnit 4.1.3.

Det er endda tvivlsomt, om de danske regler tillader en udstykning af
erstatningen for fremtidig skade i den anførte forstand (bortset fra tilfælde,
hvor varigt mén kan »opdeles»). Begge parter, altså også den erstatnings-
ansvarlige, kan som nævnt kræve erhvervsevnetabserstatningen fastsat, når
tilstanden er stationær, og afgørelsens endelighed begrænses kun af de sær-
lige genoptagelsesregler.26

Sammenholdt med genoptagelsesreglerne kan forskellen mellem dansk
og norsk ret principielt udtrykkes således: i norsk ret kan usikkerhed om
den fremtidige udvikling afbødes med en foreløbig afgørelse, men når den
afløses af en endelig afgørelse, står denne til gengæld fast, uanset hvad der
derefter sker; i dansk ret kan der kun træffes endelige afgørelser, men
når forholdene derefter ændrer sig (væsentligt), kan de genoptages. Den
norske løsning giver altså bedre muligheder for at tage hensyn til den usik-
kerhed, der måtte herske på tidspunktet for den første afgørelse, mens den
danske løsning giver bedre muligheder for at tage hensyn til senere indtrådte
ændringer. Opstilles disse muligheder som alternativer — hvad man selvsagt
ikke behøver, jfr. svensk ret — kan det diskuteres hvilken løsning, der bedst
varetager revalideringshensyn, »indrettelseshensyn» og ønsket om at mod-
virke erstatningsneuroser. Forskellen er jo som nævnt navnlig, at foreløbige
afgørelser nødvendigvis må give videregående revisionsmuligheder end
endelige afgørelser. Foreløbige afgørelser skaber usikkerhed for skadelidte;
det kan virke uheldigt, at skadelidte ved, at jo bedre f.eks. revalidering
lykkes, jo mere vil erstatningen blive nedsat ved det endelige erstatningsop-
gør. Men endelige afgørelser på et tidspunkt, hvor forholdene er usikre, kan
bevirke en erstatningsfastsættelse, der rammer helt ved siden af de tab, der
faktisk opstår; det kan virke uheldigt, at der f.eks. kan tilkendes erstatning

26 Jfr. Bo von Eyben: Erstatningsudmåling s. 227, sml. A. Vinding Kruse & Jens
Møller: Erstatningsansvarsloven med kommentarer s. 187.



Tillægserstatning på grund af uforudset skadeudvikling 37

for et erhvervsevnetab, som viser sig ikke at opstå, fordi et revaliderings-
forsøg senere lykkes til fulde.

3) »Risikoerstatning». En anden mellemløsning er at tilkende skadelidte
en vis erstatning som en art risikotillæg i tilfælde, hvor der er en kendt risiko
for, at der senere vil indtræde yderligere skade, men hvor sandsynligheden
for, at det vil ske, er for lille til, at man i et erstatningsopgør kan regne med
skadens indtræden. Problemet er også her større ved personskade end f.eks.
ved risikoen for yderligere skade på fast ejendom, fordi selve risikoen kan
nedsætte ejendommens værdi og dermed danne grundlag for beregningen
af et aktuelt tab.27 Ved personskade er forholdet ofte det, at der erfarings-
mæssigt foreligger en vis risiko for, at der senere vil støde komplikationer
til, eller at skaden i øvrigt vil medføre senfølger. Problemet er da, om
skadelidte straks bør gives særlig kompensation for denne risiko, eller om
skadelidte i stedet skal gives mulighed for at rejse yderligere krav, hvis
komplikationerne eller senfølgerne faktisk indtræder.

Tendensen er formentlig, at forudsigelige risici søges indregnet i erstat-
ningsopgøret,28 og meget taler for denne løsning, i hvert fald for så vidt an-
går fastsættelse af godtgørelse for varig ikke-økonomisk skade, når risikoen
er forholdsvis betydelig (»ulempetillæg» om man vil).29 Denne løsning er
mere problematisk, hvis der er tale om en mere sjælden risiko, hvis indtræden
kan få afgørende betydning for skadelidtes erhvervsevne. Korrekt beregnet
skal erstatningen da udmåles som den sandsynlige skades størrelse, diskon-
teret for sandsynligheden for dens indtræden, og det kan i sig selv være
vanskeligt eller umuligt. Dertil kommer, at de fleste af disse skadelidte da
ville få en erstatning, som ikke modsvarer noget faktisk tab,30 mens erstat-
ningen på den anden side er utilstrækkelig til at dække tabet for de få, der
rammes af den pågældende risiko, medmindre erstatningen kan anvendes
og faktisk bliver anvendt til at sikre skadelidte en forsikringsdækning af
risikoen.31 Oftest er imidlertid risikoen ikke tilstrækkeligt kalkulerbar til at
muliggøre denne løsning — eller skadelidte vælger at bruge erstatningen til
noget helt andet. Omprøvning er da en bedre løsning; står den ikke til
rådighed på grund af begrænsninger i prøvelsesadgangen, tvinges man til

27 Jfr. Selmer i Festskrift til Kristen Andersen s. 329 f.
28 Jfr. fra dansk praksis, UfR 1961.1041 H og fra norsk, Rt 1951.513.
29 Jfr. herved Kallehauge i UfR 1986 B s. 389.
30 Jfr. Nordenson m.fl.: Skadestånd, 2. uppl., s. 204.
31 Jfr. navnlig om »katastroferisikoen» ved øjenskader og lign., Selmer i Festskrift

til Kristen Andersen s. 326 ff og 334 f og Bo von Eyben: Kompensation for personskade
s. 671 og 678 f.
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på et tvivlsomt grundlag at regne med en større margen for usikkerhed, end
der nødvendigvis knytter sig til vurderinger af den fremtidige udvikling.32

4. Særligt om personskade

4.1. Erstatningsretten

4.1.1. Lovgivningen

Kun i Sverige og Danmark er retten til omprøvning delvist lovreguleret.

SkL 5 kap 5 § lyder:
Ersättning för inkomstförlust eller förlust av underhåll som utgår i form av livränta

kan höjas eller sänkas, om i detta kapitel avsedda förhållanden som har legat till grund
för ersättningens bestämmande väsentligt har ändrats. Har ersättningen fastställs i form
av engångsbelopp, kan den skadelidande under samma förutsättning tillerkännas ytter-
ligare ersättning.

Erstatningsansvarslovens § 11, 1. pkt., lyder:
En afsluttet sag om godtgørelse for varigt mén eller erstatning for erhvervsevnetab

kan på skadelidtes begæring genoptages, hvis der indtræder uforudsete ændringer i
skadelidtes helbredstilstand, således at skadelidtes méngrad eller erhvervsevnetabsprocent
må antages at være væsentlig højere end først antaget.

Begge bestemmelser konfirmerer altså princippet om, at væsentlige,
uforudsigelige33 ændringer kan berettige til omprøvning, og at kapitaler-
statninger kun kan forhøjes.34 Forskellen ligger — ud over den svenske
regels, vist helt umotiverede, begrænsning til erstatning for økonomisk tab
— i kravene til ændringens karakter, jfr. nedenfor. Reglerne kunne læses
således, at omprøvning forudsætter, at skadelidte var tilkendt en vis erstat-
ning for varig skade ved den første afgørelse, men det er — i hvert fald for
den danske regels vedkommende — ikke meningen. Hvad enten spørgsmålet
blev prøvet med det resultat, at skadelidte ud fra de da kendte forhold ikke
fandtes berettiget til erstatning for varig skade, eller spørgsmålet slet ikke
blev rejst, fordi man ikke da havde grund til at regne med muligheden for

32 Jfr. f.eks. om betydningen af den begrænsede omprøvningsadgang efter erstat-
ningsansvarslovens § 11, Gomard & Wad: Erstatning og godtgørelse efter erstatnings-
ansvarsloven og voldsofferloven s. 52.

33 Jfr. Nordenson m.fl.: Skadestånd, 2. uppL, s. 203; se fra praksis før SkL, NJA
1965.235.

34 Efter forslaget i SOU 1973:51 s. 162 og 312 skulle alene livrenter kunne om-
prøves.
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fremtidig skade, kan krav rejses, når grundlaget ændres.35 Væsentligheds-
betingelsen giver måske ikke megen mening i disse tilfælde, men det er an-
tagelig under alle omstændigheder opfyldt i og med, at der viser sig at
indtræde varige følger, som man ikke havde regnet med.

I finsk og norsk ret findes ikke lovbestemmelser om spørgsmålet, men
næsten samstemmende udtalelser i litteraturen om, at retstilstanden er
uklar.36 Dette hænger sammen med anlæggelsen af, hvad man kunne
kalde:

4.1.2. »Det processuelle synspunkt»

Et markant udtryk for det er afgørelsen Rt 1934.1134, hvor en ny sag
med krav om erstatning for fremtidigt erhvervsevnetab blev afvist, fordi
spørgsmålet om erstatning for fremtidig skade havde været forelagt i en tid-
ligere sag, hvor der var blevet taget stilling til det (uden nogen erstatning
herfor til skadelidte, idet det ikke fandtes overvejende sandsynligt, at der
ville indtræde fremtidig skade). Sagen var derfor i sin helhed endeligt afgjort,
således at skadelidte alene var henvist til at søge om genoptagelse efter de
processuelle regler. Så meget des mindre kan nyt krav rejses, hvis ændringen
kun består i, at den fremtidige skade bliver mere omfattende end forudsat
i en dom, der tilkendte erstatning herfor.37

Det er forståeligt, at man i norsk ret ikke rigtigt har kunnet forlige sig
med denne afgørelse. Forskellige forsøg er blevet gjort på at begrænse dens
rækkevidde, navnlig således, at nyt krav skulle kunne rejses, hvis de senere
følger af skaden bliver af en helt anden art end dem, man havde for øje under
den første sag.38 Et forsøg på at udskille kvalitativt forskelligartede følger
kan dog næppe undgå at føre til tilfældige resultater (hvordan skal man
f.eks. betragte en uventet demensudvikling efter en hjerneskade?), ligesom
det forekommer lidet rationelt at behandle kvalitative ændringer anderledes
end kvantitative (f.eks. en sværere grad af demens end tidligere antaget).

35 Jfr. Bo von Eyben: Erstatningsudmåling s. 234, A. Vinding Kruse & Jens Møller.
Erstatningsansvarsloven rned kommentarer s. 179 og Gomard & Wad: Erstatning og
godtgørelse efter erstatningsansvarsloven og voldsofferloven s. 81.

36 Jfr. Lødrup: Erstatningsberegningen ved personskader, 2. utg., s. 40 og Saxen:
Skadeståndsrätt s. 299.

37 Jfr. Bratholm & Hov: Sivil Rettergang s. 427 og Nygaard: Skade og ansvar, 3.
utg., s. 91.

38 F.eks. psykiske ctr. fysiske følger, jfr. Eckhoff: Rettskraft s. 129 f; se også Ny-
gaard I.e. og Eriksrud i NFJFP nr. 37 s. 40.
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Og endelig tvinges skadelidte ud i svære overvejelser ved formuleringen af
påstanden i den første sag, når bordet fanger ved en påstand om erstatning
for fremtidig skade, men man ellers står frit.39 En beslutning om udstyk-
ning burde ikke afhænge af spekulationer over risikoen for, at en frifindelse
nu for en påstand om erstatning for fremtidig skade vil afføde en senere
afvisning trods mellemkommende ændringer. Midlertidige afgørelser kan
ifølge motiverne kun anvendes i undtagelsestilfælde, hvor forholdene er sær-
ligt usikre.

Ethvert forsøg på at begrænse rækkevidden af det processuelle synspunkt
støder i norsk ret på den hindring, at erstatningslovkomitéen som tidligere
nævnt accepterede det. Udtalelser, der går ind for en videre prøvelsesad-
gang,40 kan derfor kun være rigtige de lege ferenda. Det er de til gengæld
også.

4.1.3. Hvilke ændringer kan begrunde omprövning?

Den afgørende forskel mellem reglerne i SkL og i erstatningsansvarsloven
er, at den svenske regel tillader omprøvning ved alle (væsentlige) ændringer
i de forhold, der lå til grund for erstatningsfastsættelsen, mens den danske
kræver (væsentlige) ændringer i skadelidtes helbredstilstand. Prøvelsesad-
gangen er altså i dansk ret begrænset til ændringer i omfanget af den fysiske
(eller psykiske) skade, mens efter svensk ret også ændringer i de økonomiske
følger af en uændret fysisk skade kan begrunde omprøvning. Praktisk in-
debærer forskellen navnlig, at skadelidte efter svensk ret kan tilkendes yder-
ligere erstatning for erhvervsevnetab, hvis det på et senere tidspunkt viser
sig, at skadelidte mod forventning ikke kan fastholde erhvervsmæssig be-
skæftigelse, f.eks. fordi en velvilligt indstillet arbejdsgiver, der skånede
skadelidte for fysisk krævende arbejde, senere må standse sin virksomhed,
hvorefter skadelidte ikke kan få arbejde andetsteds.41 Således kan også
ændringer i mere alment virkende faktorer, især arbejdsmarkedskonjunk-
turerne, efter omstændighederne begrunde omprøvning.42 Motiverne til den
danske regel gør det ganske klart, at man netop tilsigtede at udelukke om-
prøvning på et sådant grundlag for derved »at undgå et betydeligt antal sager
om genoptagelse».43 Beklageligvis har man tilsyneladende ikke fra dansk

39 Tilsvarende om finsk ret, jfr. herved Saxen: Skadeståndsrätt s. 299.
40 Se f.eks. Lødrup: Erstatningsberegningen ved personskader, 2. utg., s. 40.
41 Jfr. SOU 1973:51 s. 163 og 314.
42 Jfr. LU 1975:16 s. 28.
43 FT 1983/84, 2. samling, tillæg A spalte 98.
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side gjort noget forsøg på at undersøge, om erfaringerne fra Sverige giver
noget belæg for denne frygt. En vurdering fra svensk side af dette synspunkt
ville derfor være af betydelig interesse.

Det er klart, at det er lettere at vurdere årsagsforbindelsen mellem den
skadevoldende begivenhed og forværringen ved ændringer i helbredstil-
standen end ved ændringer i øvrigt i skadelidtes erhvervsmæssige for-
hold.44 Praktisk vil det derfor oftest være sværere at få tillægserstatning
på rent erhvervsmæssigt grundlag, således at den danske frygt for et stort
antal genoptagelsessager måske er overdrevet. Men begrænsningen kan
naturligvis siges at ligge i konsekvent forlængelse af principperne for fast-
sættelse af erhvervsevnetabserstatning (afgørelse på stationær-tidspunktet,
den begrænsede mulighed for at inddrage revalidering i prognosen over
skadelidtes erhvervsmæssige situation). Spørgsmålet er imidlertid, om den
samlede virkning af disse regler vil blive en betydelig kompromittering af
den økonomiske invaliditetsvurdering, som i princippet indførtes med er-
statningsansvarsloven.45 Man kan navnlig forestille sig, at domstolene vil
være utilbøjelige til at nægte tilkendelse af erstatning for erhvervsevnetab i
tilfælde af betydelig medicinsk invaliditet, selv om skadelidte på afgørelses-
tidspunktet har normal erhvervsmæssig indtjening, og selv om der ikke er
konkret holdepunkt for at antage, at han ikke vil kunne fortsætte her-
med.46 Begrænsninger i prøvelsesadgangen kan således tænkes at indvirke
på praktiseringen af udmålingsreglerne, således at der anlægges en mere
skabelonmæssig vurdering af fremtidig skade, end disse regler tilsigter.

Reglen i erstatningsansvarslovens § 11 giver desuden anledning til tvivl om omfanget
af prøvelsesadgangen, når betingelserne for genoptagelse er opfyldt. Formuleringen (»så-
ledes at») kan vanskeligt forstås anderledes, end at kravet om ændringer i helbredstil-
standen ikke alene er den »processuelle» betingelse for genoptagelse, men også rummer
en »materiel» begrænsning af prøvelsesadgangen.47 Der kan således kun tages hensyn
til de ændringer i erhvervsevnetabet, som skyldes forværringen af helbredstilstanden,
ikke til ændringer i øvrigt i skadelidtes erhvervsmæssige situation, selv om de ville være
indgået i tabsvurderingen, om de havde foreligget ved den første afgørelse. Det vil
utvivlsomt blive vanskeligt at fastholde denne sondring, navnlig i tilfælde, hvor skade-
lidte helt har måttet opgive erhvervsmæssig beskæftigelse (jfr. eksemplet ovenfor), men

44 Jfr. Nordenson m.fl.: Skadestånd, 2. uppL, s. 204 og Bo von Eyben: Kompen-
sation for personskade s. 686.

45 Jfr. Bo von Eyben i 29 Sc.St.L., s. 58 f (1985).
46 Jfr. Bo von Eybem Erstatningsudmåling s. 141 og 144 og ovenfor note 32.
47 Jfr. Bo von Eyben I.e. s. 235 og Gomard & Wad: Erstatning og godtgørelse ef-

ter erstatningsansvarsloven og voldsofferloven s. 80, men anderledes A. Vinding Kruse
& Jens Møller: Erstatningsansvarsloven med kommentarer s. 183.
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hvor der kun er tale om en uvæsentlig forværring i helbredstilstanden af tvivlsom,
selvstændig betydning for ændringen i den erhvervsmæssige situation.

4.1.4. Betydningen af aftaler: forbehold og afkald

Oftest sker erstatningsopgøret ved forlig mellem skadelidte og skadevol-
derens ansvarsforsikringsselskab, eventuelt efter at spørgsmålet om ansvars-
grundlag m.v. er blevet afgjort ved dom, således at det praktiske problem
er, om adgangen til omprøvning afhænger af, hvad der er aftalt ved forligets
indgåelse. Problemet har to sider: dels om adgangen til omprøvning er be-
tinget af et forbehold herom fra skadelidtes side, dels om den adgang til
omprøvning, som retsreglerne måtte give skadelidte, kan afskæres ved aftale,
d.v.s. om skadelidte gyldigt kan give afkald på retten til omprøvning.

Det kan ikke undre, at omprøvningsadgangen ved forligsmæssige er-
statningsopgør gøres betinget af forbehold, når den i øvrigt knyttes til de
processuelle regler om genoptagelse.

Se således fra norsk ret, RG 1972.36, hvor skadelidte havde modtaget en vis erstatning
for tab til dato, og hvor skadelidte ikke havde taget noget forbehold om erstatning for
fremtidigt erhvervsevnetab, da han efter at være blevet raskmeldt ikke regnede med, at
der ville opstå et sådant tab; da skadelidte ikke havde taget noget forbehold, og da der
ikke var holdepunkt for at fortolke forliget således, at eftervirkninger, som man først
senere måtte blive klar over, var holdt uden for erstatningsopgøret, måtte skadelidte selv
bære risikoen for mulige eftervirkninger. Dommen tilføjede, at skulle man anvende prin-
cipperne om bristende forudsætninger, måtte der kunne påvises helt særlige grunde til,
at skadelidte ikke skulle være bundet af forliget, og de forelå ikke her.

I modsætning hertil havde i Rt 1980.84 spørgsmålet om erstatning for fremtidigt
erhvervsevnetab været rejst under forligsforhandlingerne på baggrund af lægeerklæringer
om, at det var vanskeligt at vurdere omfanget af den fremtidige invaliditet, især på grund
af muligheden for udvikling af post-traumatisk epilepsi. Ved forliget fik skadelidte
erstatning for tab opstået indtil da, men »for ordens skyld» blev der taget forbehold
vedrørende tab i fremtidig erhverv, hvis der skulle indtræde følger som omtalt af lægerne.
Det viste sig flere år senere, at skaden fik alvorlige senfølger, men ikke epilepsi. Efter
nøje studium og tolkning af korrespondancen mellem advokaten og forsikringsselskabet
i relation til de foreliggende lægeerklæringer nåede retten frem til, at forbeholdet ikke
skulle tolkes således, at det kun refererede til risikoen for epilepsi, og skadelidte fik der-
for medhold i, at der kunne kræves yderligere erstatning.

Disse domme forekommer ikke tilfredsstillende. Der er ingen rimelig
grund til at kræve forbehold over for uforudsigelige forværringer. Man
tvinger jo blot derved skadelidte til altid at tage et forbehold for en sikker-
heds skyld. Skadelidtes advokat kan vel drage omsorg for indsættelse af
rutinemæssige forbehold, men ikke alle skadelidte har advokatbistand, og
ikke alle advokater er lige rutinerede — og selv for de rutinerede kan rutinen
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svigte. Er man opmærksom på muligheden for en forværring i en bestemt
henseende og tager forbehold med henblik herpå, risikerer man dernæst,
at dette i sig selv kan bidrage til at afskære en prøvelse af andre forværringer.
Det kan vel undertiden være rimeligt at tage hensyn til, om der er taget for-
behold vedrørende en kendt risiko, som har været inddraget i forhand-
lingerne om erstatningsopgøret, jfr. ovenfor afsnit 3 om udstykning, men
dette burde ikke have nogen betydning for vurderingen af en på dette tids-
punkt ukendt risiko. Principperne om bristende forudsætninger er enten
utilstrækkelige eller overflødige til at sikre en rimelig begrænsning af for-
ligets bindende virkning. Kun forudsætningslærens krav om væsentlighed
giver en vis mening, men ikke som et subjektivt rekvisit om, hvad parterne
— eller »fornuftige» parter — måtte formodes at ville have aftalt, hvis de
havde været opmærksomme på muligheden for en forværring. Om man vil,
bør den retlige normering fastslå, at skadelidte ikke bør bære »risikoen»
for uforudsigelige, væsentlige ændringer i de forhold, der lå til grund for
forliget.

Der kan ikke være nogle betænkeligheder ved at anerkende aftaler om
en udvidet adgang til omprøvning. Et videregående forbehold fra skadelidte
får således virkning, men naturligvis kun under forudsætning af, at det
accepteres af modparten.

Det egentlige problem er det modsatte, d.v.s. om skadelidte gyldigt
kan give afkald på en ret til omprøvning, som han ellers ville have haft.
Umiddelbart stiller lovgivningen sig ikke i vejen for sådanne aftaler. SkL
er i det hele dispositiv; aftaler, der fraviger bl.a. erstatningsansvarslovens
§ 11 til ugunst for skadelidte, er efter lovens § 27, stk. 1, kun ugyldige, hvis
de er indgået inden skadens indtræden.

Det skal ikke afvises, at det i visse tilfælde ville være urimeligt at gøre
et forlig mindre endeligt, end det er tænkt. Men det afgørende bør i så fald
være en vurdering af indholdet af det forligsmæssige erstatningsopgør og
ikke dets egen angivelse af, hvor endeligt det er. Rummer det f.eks. en
»risikoerstatning», jfr. ovenfor afsnit 3, må forliget stå fast, hvis den på-
gældende risiko senere materialiserer sig. Det kan også tænkes, at skadelid-
te som led i et samlet opgør af adskillige tvistige punkter, som har været
genstand for forhandling, har opnået en vis indirekte »kompensation» for
usikkerheden om den fremtidige udvikling f.eks. ved, at modparten har
frafaldet andre, rimeligt holdbare indsigelser mod erstatningskravet. Det
er dog nok tvivlsomt, hvor langt dette synspunkt kan bære i almindelige
personskadessager, hvor man i så fald måtte sammenligne svært inkom-
mensurable størrelser (f.eks.: skadelidte påtager sig risikoen for den frem-
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tidige udvikling, mod at forsikringsselskabet giver afkald på at påberåbe
sig egen skyld). Formuleringer i forliget om, at det »uigenkaldeligt afslut-
ter» erstatningssagen og lign., bør ikke i sig selv tillægges nogen betydning,
jfr. fra dansk praksis UfR 1948.521 0 og nedenfor om personforsikring.

Den afgørende betragtning må være denne: Det forhold, at lovgivningen
— navnlig i forbrugerforhold — i stigende omfang gør aftaler ugyldige, når
de indgås på et tidspunkt, hvor den præsumptivt svage part i aftalen vanske-
ligt kan overskue dens konsekvenser, taler afgjort for, at skadelidte ikke
bør kunne give afkald på retten til omprøvning. Dette synspunkt er natur-
ligvis også baggrunden for reglen i erstatningsansvarslovens § 27, stk. 1.
Men i relation til spørgsmålet om omprøvning er det både overflødigt og
utilstrækkeligt at knytte ugyldighedsvirkningen til aftaler, der indgås inden
skadens indtræden. Det relevante burde her være tidspunktet for forvær-
ringens indtræden.48

4.2. Personforsikring

4.2.1. Lovgivningen

Forsikringsselskabernes interesse i så hurtigt som muligt at få overblik
over det endelige krav i anledning af en forsikringsbegivenhed fremtræder
særligt tydeligt ved personforsikring, herunder især ulykkesforsikringer.49

Lovgivningens udgangspunkt er imidlertid en principielt ubegrænset anven-
delse af skadesårsagsprincippet, jfr. FAL § 120, hvorefter selskabet ved ulyk-
ker, der indtræder i forsikringstiden, hæfter for skadelige følger, som først
viser sig senere. Reglen er dog deklaratorisk, og det er et helt fast vilkår i
ulykkesforsikringer, at der fastsættes bestemte tidsmæssige grænser, således
at invaliditeten (eller dødsfaldet) skal være indtrådt inden for en vis kortere
frist, normalt senest 1 eller 3 år efter ulykkestilfældet.50 Spørgsmålet er, om
der herved er opstillet en absolut frist, og hvordan fristen forholder sig til
de gældende forældelsesregler, jfr. FAL § 29 eller den svenske konsument-

48 Jfr. Bo von Eyben I.e. s. 29 f og Gomard & Wad I.e. s. 161, men anderledes
A. Vinding Kruse & Jens Møller I.e. s. 188 og 346, der vil lade ugyldigheden afhænge
af anvendelsen af aftalelovens § 36.

49 Jfr. NOU 1983:56 s. 160.
50 Jfr. Lyngsø: Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 2. udg., s. 513, Hellner:

Försäkringsrätt, 2. uppl., s. 497, Selmer: Forsikringsrett, 2. utg., s. 270 og NOU 1983:56
s. 158.
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försäkringslags § 39.51 Disse problemer opstår naturligvis ikke kun i til-
fælde af forværringer, efter at et vist erstatningsopgør har fundet sted, men
også i tilfælde, hvor skadelidte først på et senere tidspunkt overhovedet bliver
klar over, at der er grundlag for at fremsætte krav mod forsikringsselskabet.
Men ofte vil forholdet være det, at et ulykkestilfælde er blevet anmeldt til
forsikringsselskabet, at der er blevet fremsat visse erstatningskrav i anled-
ning af ulykkestilfældet, og at der er blevet udbetalt skadelidte en vis er-
statning til opfyldelse af disse krav, hvorefter skadelidte på et senere, even-
tuelt langt senere, tidspunkt rejser yderligere krav om erstatning for in-
validitet, hvad enten forliget ikke omfattede nogen erstatning for invaliditet,
eller skadelidte nu mener, at invaliditetsgraden må sættes højere. Denne
problemstilling har ikke tiltrukket sig samme opmærksomhed som den
erstatningsretlige parallel, og der synes kun at være få afgørelser i praksis.

Som eksempel kan nævnes en dansk ankenævnskendelse (AKN 6792/81) om en
ulykke, der indtraf i september 1971, og som blev anmeldt til selskabet i december 1975.
I juni 1976 blev invaliditetsgraden fastsat til 50 °/o, og selskabet udbetalte erstatning herfor.
I 1979 fandtes invaliditetsgraden, efter ny forelæggelse for sikringsstyrelsen, nu at være
75 %, og skadelidte krævede herefter i oktober 1979 erstatning for forværringen på
25 °/o invaliditet. Selskabet afviste kravet under henvisning til, at det var forældet, idet
man under hensyn til den sædvanlige policebestemmelse (»invaliditetserstatningen fast-
sættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter
ulykkens indtræden») gjorde gældende, at kravet følgelig var forfaldent senest 3 år efter
ulykkens indtræden, d.v.s. i september 1974, hvorefter den 5-årige forældelsesfrist i FAL
§ 29 var udløbet i september 1979. Selskabet fik ikke medhold. Ankenævnet henviste
til, at udgangspunktet ifølge FAL § 120 var, at selskabet skulle dække alle følger af
ulykkestilfældet, herunder også følger, der først viste sig efter erstatningsopgøret, og
at policevilkårene ikke »med fornøden tydelighed» begrænsede den sikredes retsstilling
i forhold hertil eller i forhold til forældelsesreglerne, herunder FAL § 29.

Forsikringsselskabets standpunkt var altså ikke, at policebestemmelsen
i sig selv angav en bestemt forældelsesfrist, men at den angav det seneste
tidspunkt, hvor den absolutte forældelsesfrist på 5 år i (den danske) FAL
§ 29 begyndte at løbe. Denne regel rummer ingen suspensionsmulighed,52

således at det alene bliver afgørende, hvornår kravets forfaldstid anses for
at være indtrådt. For så vidt kan der opstå en afgørende forskel i forhold
til erstatningsretlige erstatningskrav, hvor den almindelige forældelsesfrist
på 5 år kan være suspenderet i op til 15 år, så længe skadelidte på grund
af utilregnelig uvidenhed om sit krav har været ude af stand til at gøre det

51 Se herom SOU 1977:84 s. 250 f. Om det norske forslag til personforsikringslov,
se NOU 1983:56 s. 164 (forslagets § 9—7).

52 Jfr. Lyngsø: Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 2. udg., s. 224.
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gældende, jfr. f.eks. UfR 1961.620 V. Som FAL § 29 er udformet, er det
tvivlsomt, i hvilket omfang der kan indlægges en art suspensionsregel i be-
tingelsen om, at kravet skal være forfaldent, idet bestemmelsen tillige rum-
mer en 2-årig forældelsesfrist med en suspensionsregel.

Der synes således at være behov for en afklaring af, i hvilket omfang
krav om tillægserstatning for uforudsigelige senfølger af en forsikrings-
begivenhed rammes af forældelse, og hvilken betydning de sædvanlige
policebestemmelser har herfor. Det rejser naturligvis spørgsmålet om har-
monisering med almindelige forældelsesregler. Det er klart, at problemet
er særligt påtrængende ved ansvarsforsikring, men også ved personforsik-
ring burde der alene gælde en vis forholdsvis kort frist med en suspensions-
regel og en længere frist, der regnes fra ulykkestilfældets (forsikringsbe-
givenhedens) indtræden.53 At skyde kravets forfaldstid ind som starttids-
punkt for forældelsesfristen skaber kun uklarhed. Et krav kan godt være
forfaldent, selv om det (endnu) ikke kan gøres endeligt op, om end det ikke
harmonerer godt med reglerne om fastsættelsen af tidspunktet for selskabets
betalingspligt, jfr. FAL § 24. Parallelt hertil bør forældelsesfristen for
skadelidtes krav, herunder krav om tillægserstatning ved forværring, først
løbe fra det tidspunkt, hvor skaden eller forværringen fremtrådte på en sådan
måde, at skadelidte havde tilstrækkeligt grundlag for at fremsætte kravet
(stationær-tidspunktet). Med regler, der sikrer hurtig anmeldelse af selve
forsikringsbegivenheden54 og en passende absolut forældelsesfrist regnet
herfra, er det svært at se berettigelsen eller den retlige betydning af særlige
frister i policerne for, hvornår invaliditetsgraden senest skal være fastsat.55

Det kan vel have pædagogisk værdi at fastslå, at spørgsmålet om fastsæt-
telsen af invaliditetsgraden skal optages til vurdering en vis tid efter ulykken,

53 F.eks. 3 år/10 år, jfr. konsumentförsäkringslagens § 39 og forslaget i NOU
1983:56 s. 164, der på den anden side udtrykkeligt vil give selskaberne mulighed for at
fastsætte nærmere bestemmelser om vurdering af invaliditet og om kravets forfaldstid,
således som policerne gør nu (§ 9—5, 2. pkt., jfr. s. 163).

54 Jfr. herved UfR 1944.203 0, hvor en idrætsskade først blev anmeldt 9 år efter,
at skaden var sket, idet skadelidte først da — efter amputation af en storetå — indså,
at han var blevet invalideret. Konkret havde der vel været anledning til at anmelde skaden
(om end ikke kravet) tidligere, men det er tvivlsomt, om forsømmelsen havde nogen be-
tydning for selskabets ansvar, jfr. FAL § 21, stk. 2.

55 Jfr. herved om de tilsvarende tidsfrister i den danske arbejdsskadeforsikringslovs
§ 26, Bo von Eyben: Kompensation for personskade s. 683 f; de gør det ofte nødvendigt
at træffe foreløbige afgørelser, men den mulighed foreligger sædvanligvis ikke i private
ulykkesforsikringer.
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og anden betydning synes forsikringsselskaberne i almindelighed heller ikke
at tillægge policebestemmelserne.56

4.2.2. Omprövning, særligt efter forligsmæssige erstatningsopgør

Det er svært at se nogen grund til, at skadelidtes ret til omprøvning ved
væsentlig, uforudset forværring skulle være anderledes snævrere efter et
erstatningsopgør med et ulykkesforsikringsselskab end efter et opgør med
en erstatningsansvarlig skadevolder og dennes ansvarsforsikrer. Dansk
retspraksis synes i hvert fald ikke at behandle tilfældene forskelligt.

Jfr. forudsætningsvist UfR 1938.24 H, hvor skadelidte ved en tidligere dom havde
fået tilkendt dagpengeerstatning og erstatning for 20 % invaliditet. Nogle år senere krævede
skadelidte yderligere invaliditetserstatning, da han nu mente, at invaliditetsgraden burde
fastsættes til 66 2/3 °/o. Sagen blev afvist, da grundlaget for denne påstand ikke var
væsensforskelligt fra det grundlag, der havde foreligget i den tidligere sag, hvor der også
var taget hensyn til muligheden for, at han ville blive vedvarende uarbejdsdygtig i sit
sædvanlige fag. Her var der således ikke indtrådt nogen væsentlig forværring i helbreds-
tilstanden, i hvert fald ikke i forhold til den margen for usikkerhed, som den første
afgørelse indeholdt. Hvis der havde foreligget en væsentlig forværring og ikke bare en
anden vurdering af tidligere kendte fakta, ville sagen ikke være blevet afvist, jfr. herved
også dissensen til højesterets dom.

Betydningen af aftaler er endnu større ved ulykkesforsikringsopgør end
ved erstatningsretlige opgør. Der forekommer eksempler på, at selskabet
ved vidtgående formuleringer i kvitteringen forsøger at få skadelidte til at
give afkald på enhver ret til omprøvning, jfr. f.eks. følgende formulering
i ASD 1928.236 0:

»Undertegnede har til fuld og endelig afgørelse — såvel for ulykkestilfældets allerede
konstaterede følger som dettes eventuelle fremtidige følger — modtaget 4.000 kr., for
hvilke jeg herved meddeler tilståelse med bemærkning, at jeg herefter er udelukket fra
at fordre yderligere erstatning, selv om ulykkestilfældets virkninger senere skulle vise
sig at være større end i øjeblikket antaget.»

Den holdt; skadelidte kunne ikke rejse yderligere krav mod selskabet.

Det er ikke tilfredsstillende, om skadelidtes ret til omprøvning skulle
afhænge af, om han formåede at modstå en sådan pression. At han har ret
til at modstå den, kom klart til udtryk i en sag,57 hvor selskabet krævede
saldokvittering under henvisning til, at invaliditetsgraden i henhold til de

56 Jfr. Ass.soc. responsum nr. 2160 (UfR 1977.225).
57 ASD 1966 A 115.
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ovenfor omtalte policefrister var endeligt fastsat. Skadelidte insisterede
derimod på at tage forbehold for senere forværringer under henvisning til
FAL § 120. Ass.soc. udtalte i den anledning,

»at et selskab ikke har krav på, at forsikringstageren ved afgivelse af saldokvittering
eller på anden måde fraskriver sig den ret, som han efter almindelige regler måtte have
til senere at kræve erstatning i anledning af, at skaden viser sig at få væsentligt alvorligere
følger end påregneligt, da invaliditetsfastsættelsen fandt sted.»

Det i afsnit 4.1.4. anførte har samme gyldighed i disse tilfælde. Retten
til omprøvning bør ikke være betinget af forbehold, og den bør i alminde-
lighed ikke kunne udelukkes ved aftale. Man kan naturligvis nå et stykke
ad vejen ved indskrænkende fortolkning,58 jfr. f.eks. UfR 1908.936 H,
hvor kvittering for, at »selskabet havde opfyldt ethvert krav, som forsik-
ringskontrakten berettigede forsikringstageren til at fremsætte som følge
af ulykken», ikke fandtes at afskære skadelidte fra at kræve erstatning
for invaliditet, da kvitteringen var afgivet på et tidspunkt, hvor skadelidte
ifølge de foreliggende lægeerklæringer tilsyneladende var helbredt. Men
som eksemplet ovenfor viste, kan der tænkes formuleringer, som modstår
ethvert forsøg på indskrænkende fortolkning. Finder man sådanne aftaler
urimelige »per se», i hvert fald i forbrugerforhold, er en præceptivitetsregel
at foretrække fremfor aftaleretlige generalklausuler.

Omstændigheder, der forelå eller kunne forudses på tidspunktet for for-
ligets indgåelse, og hvorom oplysning kunne være indhentet, kan ikke be-
grunde senere anfægtelse af forliget,59 jfr. f.eks. fra dansk praksis UfR
1925.508 0 og fra nyere tid — uden for personforsikring — UfR 1986.138 H
om et erstatningsopgør ved brandforsikring, hvor forsikringstageren hæv-
dede, at den forligsmæssigt fastsatte erstatning viste sig at være utilstrække-
lig til at dække udgifterne til nyopførelse af huset. Han fik ikke medhold, da
erstatningen var fastsat skønsmæssigt, og forsikringstageren — med bistand
af arkitekt og ingeniør — havde haft samme muligheder som selskabet for at
vurdere, hvad genopførelsen ville koste. Hvor jævnbyrdige parter »handler»
om usikkerheden, er det naturligt, at en uforbeholden tilslutning til et her-
efter indgået forlig om skadesopgørelsen kan afskære forsikringstageren fra
senere at anfægte det.

58 Jfr. Hellner: Försäkringsrätt, 2. uppL, s. 195, og Lyngsø: Dansk forsikringsret,
4. udg., s. 223.

59 Medmindre naturligvis der foreliger »oprindelig» aftaleretlig ugyldighed, jfr. her-
ved Rt 1969.572 om vildledning fra selskabets side.
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5. Særligt om forureningsskade

5.7. Erstatningsansvar

Spørgsmålet om omprøvning ved uforudset skadeudvikling er bl.a. kun
et enkelt aspekt af de fundamentale problemer ved forureningsskader om
erstatningsansvarets tidsmæssige udstrækning og — sammenhængende her-
med — mulighederne for ved ansvarsforsikring eller på anden måde at sikre
opfyldelse af erstatningskrav for skader, der indtræder lang tid efter, at den
skadevoldende virksomhed fandt sted. Det egentlige problem er altså læng-
den af den »absolutte» forældelsesfrist og muligheden for at opnå forsik-
ringsdækning i en eller anden form i samme tidsmæssige udstrækning.60

Ansvarsreglen bliver ineffektiv, hvis den pålægger ansvar i videre om-
fang, end der (kan) opnås forsikringsdækning for. Som nævnt ovenfor er
det ved ansvarsforsikring særligt påtrængende at sikre, at kravet mod for-
sikringsselskabet ikke rammes af en særlig, kortvarig ikke-suspensiv for-
ældelsesfrist.61 I erhvervsansvarsforsikringer aftales i almindelighed an-
vendelse af skadevirkningsprincippet og således, at krav skal være an-
meldt inden en vis frist efter forsikringens ophør. Udviklingen af særlige
ansvarsforsikringer for forureningsskader som udbygning på de traditionelle
erhvervsansvarsforsikringer er endnu i sin vorden.62

Problemet er således ikke specielt det, at forureningen på et senere tids-
punkt viser sig at være væsentligt mere omfattende, end man regnede med
på tidspunktet for erstatningsopgøret. Forholdet er oftere det, at man først
overhovedet får kendskab til skaden lang tid efter, at den forurenende
virksomhed fandt sted. Spørgsmålet om omprøvning opstår derfor oftest
i tilfælde, hvor der ved et erstatningsopgør er taget hensyn til visse ulemper
som følge af forureningen, men hvor disse senere viser sig at have en mere
omfattende eller mere varig karakter end antaget.

60 Jfr. herved diskussionen, om de almindelige, gældende forældelsesfrister er til-
fredsstillende ved forureningsskader i NOU 1982:19 s. 213 ff og i SOU 1983:7 s. 194 ff,
hvis forslag om en særlig lang forældelsesfrist (25 år) for visse personskader dog ikke
blev fulgt i miljöskadelagen, da man fandt, at spørgsmålet måtte løses i forbindelse med
en mulig opbygning af et fondssystem til dækning af senfølger, jfr. Prop. 1985/86:23
s. 30 ff.

61 Formelt undgås problemet efter gældende (dansk) ret kun i tilfælde, hvor ska-
delidte har et direkte krav mod ansvarsforsikringsselskabet, jfr. f.eks. UfR 1972.730 H
og A. Vinding Kruse & Jens Møller: Erstatningsans varsloven med kommentarer s. 185.

62 Jfr. herved om Sverige, Strömbäck i NFT 1986 s. 172 ff, og om Finland, Savo-
nen i NFT 1979 s. 277 ff.

4
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De i afsnit 3 omtalte muligheder for at afbøde usikkerheden om den frem-
tidige skades omfang vil ofte få en lidt anden betydning i disse tilfælde end
ved personskade. Princippet er vel det samme: hvis hele erstatningskravet
kunne være gjort op under den første sag, tillades udstykning af kravet ikke,
således at senere forsøg på at indtale den resterende del af kravet vil blive
afvist. Når det er kendt, at den forurenende virksomhed nu og fremover
vil medføre ulemper for ejendommen, vil det ofte være muligt at opgøre
et erstatningskrav for den aktuelle værdiforringelse af ejendommen, selv
om der måtte herske usikkerhed om ulempernes omfang eller varighed eller
om muligheden for, at der senere vil indtræde (yderligere) skade på ejen-
dommen. Eller sagt kort: muligheden for at kræve »risikoerstatning» vil
i disse tilfælde oftere end ved personskade fortrænge muligheden for udstyk-
ning. Temaet i en sag om krav om yderligere erstatning vil derfor oftere
være, om skadelidte under den første sag kunne og burde have indregnet
risikoen for (yderligere) fremtidig skade i et krav om erstatning for værdi-
forringelse af ejendommen, jfr. herved UfR 1949.804 H (omtalt ovenfor
afsnit 2) og fra norsk praksis, Rt 1941.85, hvor ejeren tidligere havde fået
erstatning for en vis skade på ejendommen, og hvor der samtidig var skabt
en særlig risiko for senere skader. Den erstatningsansvarlige mente, at kravet
burde være gjort gældende under den første sag som et krav om erstatning
for værdiforringelse, men fik ikke medhold; først i de følgende år kunne
skadelidte med nogenlunde sikkerhed danne sig en berettiget mening om arten
og omfanget af den fremtidige skade, og det var derfor rimeligt og korrekt,
at skadelidte havde valgt at se tiden an. Der forelå således en berettiget
udstykning.63 Karakteristisk nok var et andet hovedproblem i sagen, om
kravet var forældet. En suspensiv forældelsesfrist, der løber fra det tids-
punkt, hvor skadelidte fik eller burde have fået kundskab om sit (nye) krav,
vil ikke ramme kravet, når betingelserne i øvrigt for at fremsætte nyt krav
er opfyldt. Problemet er kun længden af den absolutte forældelsesfrist,
starttidspunktet for den (særligt hvor skaden først begynder at indtræde
lang tid efter den skadevoldende virksomhed) og, som nævnt, sammen-
hængen med den forsikringsmæssige forældelse. Ved successivt indtrædende
skader — i modsætning til vedvarende ulemper — vil der normalt ikke
være tvivl om, at erstatning kan kræves for hver skadetilføjelse, jfr. f.eks.
UfR 1965.761 H og UfR 1967.495 H; problemer kan dog opstå, hvis der
i den første sag tillige er givet skadelidte medhold i en påstand om iværk-
sættelse af bestemte afværgeforanstaltninger.64

63 Jfr. Stub Holmbo i NFJFP nr. 44 s. 18 f.
64 Jfr. herved Spleth i UfR 1966 B s. 120.
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Mellem de tilfælde, hvor de fremtidige ulemper eller risikoen for senska-
der kan danne grundlag for et krav om erstatning for værdiforringelse, og
de tilfælde, hvor usikkerheden er så stor, at udstykning af kravet er berettiget,
kan der som nævnt i afsnit 3 være grund til at vælge en midlertidig afgørelse
navnlig i tilfælde, hvor usikkerheden ligger i vurderingen af, om de frem-
tidige ulemper vil blive varige. Men som det fremgik, er denne mellemløs-
ning kun farbar, hvis den midlertidigt fastsatte erstatning gives som en
løbende ydelse. Ved personskade er denne løsning efter dansk ret klart
udelukket, men det samme gælder formentlig ved andre skader; der synes
i hvert fald ikke i dansk ret at være nogle eksempler på tilkendelse af mid-
lertidig renteerstatning, hvorimod hjemmelen hertil i den norske grannelov
er forslået videreført til den generelle regulering af erstatning for forurenings-
skade.65 Ved midlertidige afgørelser er adgangen til omprøvning givet,
herunder også til nedsættelse eller standsning af erstatningen.

Som omtalt i afsnit 2 knyttede det norske forslag om, at også endeligt
udmålte erstatninger for fremtidig forureningsskade skulle kunne tilkendes
som løbende ydelse (ligeledes i fortsættelse af reglerne i granneloven) navnlig
til muligheden for, at der kunne blive tale om en reduktion af forureningen
inden for en vis tid. Derfor foresloges tillige indsat almindelige bestemmelser
om omprøvning (i modsætning til granneloven, hvorefter alene prisudvik-
lingen kan begrunde omprøvning), således at hver af parterne kan kræve
fornyet prøvelse, når der er forløbet mindst 5 år fra sidste fastsættelse. Et
tilsvarende sigte synes ikke at ligge bag reglen i miljöskadelagens § 9. Af
motiverne fremgår det,66 at reglen ikke tillægges stor betydning, da vanske-
lighederne ved at vurdere fremtidig skade i almindelighed ikke gør det
»lämpligt» at fastsætte erstatning herfor på forhånd. Udstykning af kravet
forudsættes således at være den normale fremgangsmåde. Hvis der (undta-
gelsesvis) tilkendes erstatning for fremtidig skade, kan den ifølge reglen fast-
sættes til et engangsbeløb eller til en løbende ydelse, men engangserstatning
forudsættes som hidtil at være den normale form. Kun ved løbende erstat-
ning kan omprøvning finde sted i det omfang, det er rimeligt under hensyn
til ændrede forhold.

Prøvelsesadgangen er således i begge tilfælde helt afhængig af erstat-
ningsformen. Man må gå ud fra, at omprøvning af en tilkendt engangs-
erstatning (d.v.s. krav om tillægserstatning ved forværring) vil være be-

65 Jfr. NOU 1982:19 s. 155 og 270; reglen i miljöskadelagens § 9 omhandler ikke
midlertidige afgørelser, men kun spørgsmålet, om der overhovedet skal fastsættes er-
statning for fremtidig skade og i så fald i hvilken form.

66 Jfr. SOU 1983:7 s. 280 og Prop. 1985/86:83 s. 58.
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grænset til det i afsnit 4.1.2. omtalte processuelle synspunkt og tilsvarende,
ved forligsmæssige erstatningsopgør, betinget af forbehold, jfr. afsnit 4.1.4.
En sådan forskel mellem omprøvningsmuligheden ved engangserstatning og
ved løbende ydelse kan på uheldig måde føre parterne til at spekulere i,
hvordan den fremtidige udvikling vil arte sig, ved deres stillingtagen til
påstanden om erstatningsform.67 Hvis valget af erstatningsform tillige skal
tjene mere almene interesser, er problemet dernæst, at parternes enighed
om en bestemt erstatningsform normalt forudsættes tillagt betydelig68 eller
afgørende69 vægt, rent bortset fra muligheden for forligsmæssige erstat-
ningsopgør.70

Forskellen bliver ikke mindst markant, fordi ingen af bestemmelserne
gør omprøvning betinget af, at ændringen skal være væsentlig — for det
norske forslags vedkommende under henvisning til, at dette kriterium er for
»skjönnsbetont og upresist».71 Hermed øges forskellen fra de processuelle
genoptagelsesregler, hvor disse stiller kvalificerede krav, samtidig med at
forskellen mellem midlertidige og »endelige» afgørelser mindskes eller eli-
mineres (bortset fra mindsteintervallet mellem revison af de sidstnævnte).
Det synes, som om ønsket om at kunne tilpasse erstatningen til den faktiske
skadeudvikling her har fået rigelig overvægt over indrettelseshensynet, mens
på den anden side dogmatiske retskraftssynspunkter har ført til den mod-
satte overvægt ved engangserstatning.

Adgangen til omprøvning bør næppe være begrænset til (væsentlige)
ændringer i omfanget af den fysiske skade, jfr. om det tilsvarende problem
ved personskade ovenfor afsnit 4.1.3. Som det fremgik — og som også frem-
hævet i det norske forslag72 — vil vurderingen af den fysiske skades om-
fang og af den økonomiske »skade» ofte være vanskelig at holde ude fra
hinanden. Derimod er man uden for området for omprøvning, hvis kravet
alene grundes på spørgsmålet om de retlige principper for vurderingen af
allerede kendte fakta.

67 Netop derfor indførtes i SkL en regel om omprøvning (forhøjelse) også af
engangserstatninger, jfr. Prop. 1975:12 s. 116 og 118 f.

68 Jfr. NOU 1982:19 s. 269.
69 Jfr. Ot. prp. nr. 4, 1972—73, s. 18.
70 Jfr. Bo von Eyben: Kompensation for personskade s. 795 f.
71 NOU 1982:19 s. 156. Alligevel anvendes det til afgrænsning af det område, hvor

valg af erstatning som en løbende ydelse er indiceret (forventning om væsentlig reduk-
tion af forureningen), jfr. s. 269.

72 Om end kun i relation til valget af foreløbige afgørelser, jfr. NOU 1982:19
s. 153 f.
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5.2. Ekspropriationserstatning

Omprøvning af en tilkendt ekspropriationserstatning skal kun berøres
kort og kun ud fra en dansk synsvinkel. Det er ganske klart, at forurenings-
skader kan opstå helt parallelt ved henholdsvis en ansvarspådragende virk-
somhed og ved et ekspropriativt indgreb i en del af ejendommen, og at det
må have formodningen imod sig, at erstatningsopgøret skal foregå efter
forskellige regler, alt efter om der er afstået jord til den forurenende virk-
somhed eller ej.73

På den beggrund kan det ikke undre, at omprøvningsreglen i ekspropri-
ationsproceslovens § 21, stk. 1, 2. pkt., ikke har tiltrukket sig større op-
mærksomhed i dansk ret. Den fastslår, at dersom der efter ekspropria-
tionens foretagelse til skade for den erstatningsberettigede sker »væsentlige
ændringer i grundlaget for de tillagte erstatningsbeløb», skal begæring om
tilkendelse af yderligere erstatning forelægges til prøvelse for ekspropria-
tionskommissionen, eventuelt domstolene.74 Denne regel udtrykker jo blot
det princip, som gælder generelt. Dens praktiske betydning synes at være
meget beskeden; ingen af de afgørelser, der omtales i den ekspropriations-
retlige litteratur, vedrører omprøvning på grund af senere indtrufne forvær-
ringer i ulemper eller lign.75 I begrænset omfang kan erstatningsfastsæt-
telsen udsættes, men ikke længere end til anlæggets fuldførelse, jfr. lovens
§ 18; reglen tager bl.a. sigte på midlertidige ulemper i forbindelse med
udførelsen af anlægget.76

Udgangspunktet er imidlertid den opfattelse, at ekspropriationserstat-
ningen skal være forudgående, således at den fastsættes senest i forbindelse
med beslutningen om ekspropriation. Det kunne måske drøftes, om be-
grundelsen for dette princip også har gyldighed for det tilfælde, der særligt
kan aktualisere spørgsmålet om omprøvning, altså navnlig varige ulemper
efter en delekspropriation. Når det ikke synes at have voldt særlige proble-
mer i praksis, hænger det muligvis sammen med, at der ikke gælder nogle

73 Jfr. f.eks. NOU 1982:19 s. 140 f og W. E. von Eyben: Miljørettens grundbog
s. 198 f.

74 Se om reglen, Bet. 330/1963 s. 73, Friis Jensen: Taksationsproces s. 208 ff og
samme i Dansk Miljøret IV s. 88 f og 181 f.

75 I KFE 1976.83 blev sagen ikke genoptaget »allerede som følge af, at der i den
foreliggende kendelse er taget stilling til betydningen af støjgenerne», mens i KFE 1976.90
et af de forhold, der var lagt til grund ved erstatningsfastsættelsen, ikke stemte med de
faktiske forhold.

76 Se om reglen, Bet. 330/1963 s. 41 og 72 og Friis Jensen: Taksationsproces
s. 203 ff.
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begrænsninger i parternes adgang til ved en domstolsprøvelse af erstatningen
at fremdrage nyt materiale i forhold til det, der forelå ved taksationen, eller
i domstolenes adgang til at vurdere erstatningen på det nu foreliggende
grundlag.77 Ikke mindst de lange berammelsestider ved de overordnede
domstole kan bevirke, at en betragtelig del af fremtiden — når man først
når frem til domsforhandlingen — er blevet til fortid.78 Men heller ikke på
dette område går mange af erstatningssagerne til domstolene. Spørgsmålet
er derfor, om der er behov for at supplere omprøvningsreglen med en videre-
gående adgang til at træffe foreløbige afgørelser med tilkendelse af en tids-
begrænset, løbende erstatning ud over tidspunktet for anlæggets udførelse
og eventuelt tillige til at træffe endelige afgørelser om renteerstatning med
en omprøvningsadgang, der også åbner mulighed for senere nedsættelse af
erstatningen.

Det er muligt, at dogmet om dommes retskraft har mindre gennemslags-
kraft i dansk ret end i de andre lande. Til gengæld f remtoner billedet af
et andet dogme i dansk ret — ønsket om for næsten enhver pris at få afgjort
alle sager om erstatning for fremtidigt tab hurtigt og endeligt med en en-
gangserstøtning trods al den usikkerhed, der måtte knytte sig hertil. Kun
hvis det viser sig, at erstatningsfastsættelsen derved rammer helt skævt i
forhold til den faktiske skadeudvikling, kan sagen genvurderes. Hvis man
var mindre rask til at slutte sagerne, ville der formentlig sjældnere opstå
spørgsmål om omprøvning på et langt senere tidspunkt — med de problemer,
som det indebærer.

6. Afslutning

Den almindelige ret til omprøvning ved væsentlige, uforudsigelige
ændringer i grundlaget for erstatningsfastsættelsen, som indledningsvis
opstilledes i teseform, synes i højere grad at støde an på formelle end på

77 Jfr. Abitz i Proceduren, 2. udg., s. 452 f og Bent Christensen i Festskrift til
Torstein Eckhoff s. 223 ff.

78 Jfr. herved Bent Christensen i »Erstatningsfastsættelse ved ekspropriation»
(1977) s. 14 og 21 f. — Dette får også betydning for muligheden for at fastholde, at
erhvervsevnetabserstatning skal fastsættes på stationær-tidspunktet; hvis sagen først kom-
mer for retten flere år senere, skal der ikke ses bort fra den viden om den faktiske udvik-
ling siden stationær-tidspunktet, som nu foreligger. Har skadelidte i mellemtiden gen-
nemgået en vellykket revalidering, kan berammelsestiden derfor komme til at koste ham
dyrt!



Tillægserstatning på grund af uforudset skadeudvikling 55

reale hindringer. Ganske vist kan der spores en vis tendens til, at indrettel-
seshensynet tillægges større vægt, end det kan bære, men den væsentligste
hindring synes dog at være en uholdbar udstrækning af retskraftssynspunktet
og af krav om forbehold ved forligsmæssige erstatningsopgør — uholdbart,
fordi en doms retskraft ikke kan omfatte krav, der støttes på følger, der
ikke kunne være taget i betragtning ved afgørelsen, og fordi det er urimeligt
at stille krav om forbehold for en udvikling, som man ikke havde noget
grundlag for at kunne regne med.

Undersøgelsen har vist, at der næppe er grund til at sondre mellem
erstatning for personskade og erstatning for anden skade, og at der heller
ikke synes at være grund til at sondre mellem erstatning efter almindelige
erstatningsretlige regler og erstatningsopgør, der støttes på en primærfor-
sikring eller et ekspropriativt indgreb. Problemet er utvivlsomt størst ved
personskade, hvor indrettelseshensynet gør sig stærkest gældende, men det
samme gælder ønsket om at virkeliggøre de materielle udmålingsregler.

Forsøg på at sondre mellem ændringer i omfanget af den fysiske skade
og ændringer i de økonomiske følger af skaden fører til store vanskelig-
heder i omprøvningssituationen. Tilsvarende er der ikke rimelig grund til
at sondre mellem kvalitative ændringer i følgernes art og rent kvantitative
ændringer i følgernes omfang. Noget andet er, at de sidstnævnte ændringer
formentlig oftere vil ligge inden for rammerne af den usikkerhedsmargen,
som er kalkuleret ved den første afgørelse, men dette er blot en integreret
del af den prøvelse af ændringens væsentlighed, som generelt bør være en
betingelse for adgangen til omprøvning.

Problemets »afledede» karakter må understreges. Spørgsmålet om om-
prøvning må ses i lyset af de mål, som de materielle udmålingsregler til-
stræber, og de midler, der er taget i anvendelse i øvrigt til at realisere disse
mål, herunder navnlig valget mellem engangserstatning og erstatning som
løbende ydelse. I et vist omfang står man over for et valg: hvis man for
alvor mener, at erstatning for fremtidigt tab skal udmåles sådan, at der gives
fuld erstatning — hverken mere eller mindre — for det individuelle tab,
må man også acceptere en adgang til omprøvning, når prognosen om dette
tabs omfang viser sig ikke at holde stik. Lægges der i stedet større vægt
på at opnå så hurtige erstatningsopgør som muligt, også vedrørende varige
skadefølger, kan det blive nødvendigt at acceptere en vis standardisering
af udmålingskriterierne, og det vil medføre tilsvarende begrænsninger i om-
prøvningsadgangen. Blandt de mange faktorer, der indgår i en erstatnings-
fastsættelse, er det derfor nødvendigt at gøre sig klart hvilke af dem, der
skal kunne begrunde omprøvning, og — sammenhængende hermed —
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hvorvidt en lovreguleret omprøvningsret på et givet område skal anses for
at være udtømmende.

Denne sammenhæng med de materielle udmålingsregler gør det, navnlig
på personskadesområdet, vanskeligt at opstille mere detaljerede retnings-
linier. Man må erkende, at visionerne om fællesnordisk reformering på
erstatningsrettens område ikke har givet sig store praktiske udslag, og at
det ikke er noget prioriteret retspolitisk mål. Nogle vil beklage dette, andre
vil trække på skuldrene. Men trods alt er lighederne fortsat så store, at det
er frugtbart at studere forskellene.


