
 
 
 
 
 

D O M 
 

 
 

afsagt den 2. marts 2018 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Stig 
 

Glent-Madsen og Michael Wennicke (kst.)) i ankesag 
 

 
 

V.L.  

 
 

A 

(advokat Jens Hedegaard, Kolding) 

mod 

B 

(advokat Joakim Bondesen, København) 

 
 
 
 

Retten i Aarhus har den 11. april 2017 afsagt dom i 1. instans. 
 

 
 

Påstande 
 

 
 

For landsretten har appellanten, A, gentaget sine påstande for byretten. 

 
 

Indstævnte, B, har påstået dommen stadfæstet. 

 
 

Forklaring 
 

 
 

A har supplerende forklaret, at han i to måneder arbejdede med at starte virksomhed i USA. 

Han havde erlagt udbetalingen og købt en del telefoner. 

 
 

Før ulykken havde han ikke smerter. Han har tidligere fået foretaget en operation i tarmen,
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og helingen tog et år. Denne operation havde ikke noget at gøre med hans senere smerter. 

Han var ikke tidligere generet af sukkersyge. 

 
 

I forbindelse med ulykken blev hans tøj klippet i stykker, men han har fået erstatning 

herfor. Hans briller gik også i stykker. 

 
 

Han hørte bilen bremse ned, inden han blev ramt. Han kom kun en smule op på 

kølerhjelmen, og han rullede rundt på siden og endte med at sidde på bagdelen. Hans 

hoved ramte hjulskærmen, efter at han ramte jorden. 

 
 

Procedure 
 

 
 

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i 

overensstemmelse hermed. 

 
 

Landsrettens begrundelse og resultat 
 

 
 

Udlejningsbilen blev ført af A’s svoger, der har forklaret, at bilen som følge af uheldet fik 

nogle ridser og en bule på motorhjelmen, men at udlejeren havde oplyst, at det var småting, 

udlejeren selv kunne ordne. Ifølge Eurocars afleveringsrapport blev bilen imidlertid 

tilbageleveret uden skader. Af politiets døgnrapport fra den 27. august 2011 fremgår, at der 

ikke var materiel skade og sandsynligvis ingen personskade. I skønserklæringen udarbejdet 

af DanCrash er det anført, at det ved en påkørsel, som beskrevet af A i forbindelse med 

anmeldelsen, må antages, at der vil være aftryk eller mærker på bilen som følge af 

påkørsel. Af Retslægerådets erklæring fremgår blandt andet, at der ikke er tidstro 

dokumentation for objektive konstaterbare skader. 

 
 

Herefter og efter en samlet vurdering af sagens øvrige oplysninger finder landsretten, at 
 

A ikke har ført et tilstrækkeligt bevis for, at han den 27. august 
 

2011 blev udsat for en færdselsulykke, som B er ansvarlig for. De notater, der er anført 

om behandlingen af A i Ambulancejounal – Responce, må antages at være foretaget på 

baggrund af A’s subjektive klager, og notaterne kan således ikke føre til et andet resultat.
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Landsretten tiltræder på den baggrund, at B frifindes for begge påstande og stadfæster derfor 

byrettens dom. 
 

 
 

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal A betale sagsomkostninger 

for landsretten til B med 70.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand og er inkl. 

moms, da B ikke er momsregistreret. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt 

vægt på sagens økonomiske værdi og omfang. 

 
 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t: 
 

 
 

Byrettens dom stadfæstes. 
 

 
 

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til B med 70.000 kr. 
 

 
 

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 

 

 

Henrik Twilhøj                              Stig Glent-Madsen                         Michael Wennicke 
 

(kst.) 

Udskriften udstedes uden betaling. 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Vestre Landsret, 

Viborg den 2. marts 2018 
 

 
 

Majbritt Poulsen 

retssekretær 
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Retten i Aarhus 
 
 
 
 
 

 
Udskrift af dombogen 

 

 

DOM 

Afsagt den 11. april 2017:  

A 

mod 

 

B 

 
Sagens baggrund og parternes påstande 

Denne sag, der er anlagt den 12. august 2013, drejer sig om, hvorvidt sagsø-

geren, A, den 27. august 2011 blev påkørt af en udlejningsbil, der var forsik-

ret hos sagsøgte, B, og hvorvidt sagsøgeren ved påkørslen blev påført skade, 

som sagsøgte skal betale mengodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning for. 

 
Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte skal anerkende at være 

erstatningsansvarlig over for sagsøgeren for færdselsulykken den 27. au-

gust 2011, og at sagsøgte skal betale erstatning og godtgørelse til sagsøge-

ren med i alt 1.071.637 kr. med procesrente af 108.110,50 kr. fra den 11. 

december 2012 og af 963.526,50 kr. fra den 23. oktober 2016. 

 
Sagsøgte har påstået frifindelse. 

 

 

Sagsøgte har ikke bestridt den beløbsmæssige opgørelse af sagsøgerens på- 

stand. 

 
Det er oplyst, at sagsøgeren har retshjælpsdækning i sagen. Civilstyrelsen har 

den 14. marts 2017 meddelt sagsøgeren fri proces til nedlæggelse af påstan-

den om anerkendelse af erstatningsansvaret, men har samtidig meddelt afslag 

på fri proces til at nedlægge en betalingspåstand, der for Civilstyrelsen var 

oplyst at udgøre 108.110,50 kr., som i stævningen. 

 
Oplysningerne i sagen 

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retspleje- 

lovens § 218 a, stk. 2. 

 
Der er afgivet forklaring af sagsøgeren og sagsøgerens vidner C og D.
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Sagsøgeren har forklaret, at han den 27. august 2011 var udsat for et færd-

selsuheld. Han var syg og ville gå en tur. Han gik på en bakke i Gammel 

Brabrand. Vejen drejede. Han gik tæt ved kanten i højre side af vejen. Plud-

selig kom en bil og ramte ham bagfra. Han blev ramt på venstre hofte, faldt 

op på motorhjelmen og siden ned ved siden af bilens højre forhjul. Han lan-

dede på sin højre side. Der kom en modkørende, en dansker, der prøvede at 

hjælpe ham, bl.a. ved at holde hans hoved og lægge det på sit lår. Sagsøge-

ren besvimede lidt og var tørstig. Hans søn ville hente vand til ham. Den 

person, der hjalp ham, var åbenbart overlæge og sagde, at han ikke skulle 

drikke vand nu. Sagsøgeren var forvirret og lagde ikke mærke til, hvad der 

foregik omkring ham. 

 
Hans søn flyttede ham ca. 1 meter væk fra, hvor han var landet ved uheldet. 

Lægen sagde, at han ikke skulle flytte ham yderligere. 

 
Luftfoto'et på side 407 i ekstrakten viser den vej, Brabrand Skovvej, han gik 

på. Han gik i retningen fra øverst i billedet til nederst i billedet. Krydset på 

fotoet på side 402 viser det sted, han befandt sig, da han blev ramt af bilen. 

 
Han fik straks ved uheldet smerter der, hvor han blev ramt, og i rygsøjlen, så 

nakken blev meget spændt. 

 
Han ramte hovedet mod forskærmen på bilens højre side, da han faldt ned fra 

motorhjelmen, men det var ikke så hårdt. 

 
Han kan ikke vurdere, hvor hurtigt bilen kørte. 

 

 

Det var hans kones søsters mand, dvs. hans svoger, der kørte bilen, som på- 

kørte ham. Sagsøgerens søn var også med i bilen. De var ude for at lede efter 

sagsøgeren, som skulle mægle i en familiestrid. 

 
Der var solskin, da uheldet skete. 

 

 

Om sine erhvervsmæssige forhold har sagsøgeren forklaret, at han forsøgte 

at opstarte slagterforretning i 2010, efter at hans tidligere forretning i Bazar 

Vest var blevet lukket på grund af svigtende omsætning. Han talte med en 

sagsbehandler om at få hjælp, men hans låneansøgning blev afslået. 

 
Han fik den ide at købe telefoner i USA og sælge dem i Dubai. Han oprette- 

de med henblik herpå firmaet E i Dallas, USA. Han havde en partner, F, som 

overførte en startkapitalen på ca. 80.000 dollars til firmaets bankkonto. Sag-

søgerens opgave var at skaffe telefoner, tablets og laptops i USA og sende 

dem til Dubai. Han overvejede at flytte til USA. Det blev ikke til noget, fordi 

han under sit ophold i USA fik noget forkert insulin og måtte tage hjem til 

Danmark for at blive behandlet. Lægen i Danmark sagde, at han skulle slappe 

af i en periode. Det var planlagt, at han skulle rejse tilbage til USA, når han 

havde fået det bedre, men så



STD073804-S01-ST01-K194-T1-L32-M04-P01-\K80 

Side 3/13  

 

 
 
 
 
 
 

skete færdselsuheldet. De penge, kompagnonen havde sat ind, var til at købe 

varer for. Da han ikke kunne rejse til USA og købe varerne, skulle pengene 

tilbagebetales, og firmaet blev ikke til noget. 

 
Han har det psykisk dårligt, fordi han ikke længere kan arbejde og forsørge 

sin familie. 

 
Han har tidligere arbejdet meget med unge, der har problemer, og har også 

haft samarbejde med kommunen i den forbindelse. Han har ikke kunnet fort-

sætte med dette efter ulykken. 

 
Hans aktuelle tilstand er ikke god. Han er ikke længere social, har ikke lyst til 

at komme ud, men kun til at være hjemme og slappe af. Tidligere var han 

stærk, i god form, og alle kendte ham på denne måde. Nu er han svag og har 

det dårligt med at vise sig sådan. 

 
Hans dag forløber på den måde, at han står tidligt op, drikker kaffe, går en 

lille tur og besøger en bekendt, hvorefter han går hjem og spiser frokost og 

sover et par timer. Om eftermiddagen går han til en pensionistklub, hvor han 

snakker og hygger, hvorefter han går hjem og spiser og sover. Nogle dage 

bliver han hjemme hele dagen. Hans kone sørger for, at han få medicin i løbet 

af dagen. Han kan ikke koncentrere sig mere, hvorfor han overlader det med 

medicinen til sin kone. Han får Dolol for smerterne. 

 
Hans smerter er taget til siden ulykken. Han er gået over til at tage to Dolol 

3 gange om dagen mod før kun 2 Dolol på en hel dag. 
 

 

Nogle gange har han stærke smerter, og hans kone bliver ked af det og siger, 

at han skal gå til lægen, men det vil han ikke, fordi lægen ikke kan hjælpe 

ham og altid giver ham de samme svar. 

 
Hans kone hjælper ham i dagligdagen, foruden hans børn, hvis det er nødven-

digt. Han har ikke lyst til, at andre skal vide, hvor meget hjælp han har brug 

for. 

 
Før ulykken var han i topform, bortset fra sukkersygen. 

 

 

Han var indtil 2002 karateinstruktør i sin fritid. Derpå holdt han på grund af 

en operation en pause på et år, men begyndte så igen som hjælpetræner. 

Kommunen stillede lokaler til rådighed, hvor de trænede unge med proble-

mer til at blive bedre integreret i samfundet. 

 
Han kan ikke vurdere, hvor voldsom ulykken var. Den kom uventet, som et 

chok. Der var andre biler, der havde passeret ham bagfra forud for uheldet. 

 
Han husker på grund af slaget og den forvirring, han følte, ikke, hvad der blev  

sagt umiddelbart efter ulykken bortset fra, at hans søn sagde, at han ikke skulle  

være bange. 
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C har som vidne forklaret, at han er sagsøgerens egen læge og har været det 

igennem en lang årrække. Forud for uheldet den 27. august 2011 led sagsø-

geren af type 2 diabetes, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol, ligesom 

han fik hjertemagnyl. I 2010 var han desuden forbigående nedtrykt på grund 

af problemer med en virksomhed, der ikke gik godt. Det var ikke direkte en 

depression, men sagsøgeren var ked af det og blev henvist til psykolog. 

 
Efter ulykken den 27. august 2011 gik der nogle dage, før vidnet så sagsøge- 

ren. I efterforløbet henviste vidnet sagsøgeren til en lang række undersøgel-

ser, der skulle afdække, hvorfor sagsøgeren havde så mange smerter. Der var 

mistanke om nerveledningsproblemer, som sagsøgeren blev udredt for. Det er 

vidnets klare opfattelse, at der var tale om et reelt smertebillede, hvorfor han 

lavede de mange henvisninger. 

 
Der var ikke forud for ulykken problemer med sagsøgeren, der mindede om 

problemerne efter ulykken. 

 
Sagsøgeren henvendte sig også i anledning af at være faldet, fordi benene gav 

efter under ham. Vidnet tolkede dette som et udslag af smerter. 

 
Vidnet kender ikke noget nærmere til sagsøgerens erhvervsaktiviteter i USA, 

men ved, at han var i USA, hvor han fik problemer med sit blodsukker. 

 
Sagsøgeren havde for travlt til at komme til sine diabeteskontroller. Det kneb 

måske også med at tage medicinen, som han skulle. 

 
Rygcenter Danmark, som vidnet forsøgte at få sagsøgeren henvist til efter de 

mange udredninger, er et tværfagligt smertecenter, men de mente ikke, at de 

havde et relevant behandlingstilbud. Sagsøgeren blev herefter henvist til 

Smertecenteret, som heller ikke så mulighed for at hjælpe, nok bl.a. på grund 

af sprogproblemer, der vanskeliggør gennemførelsen af et tværfagligt forløb. 

 
Vidnet indstillede sagsøgeren til førtidspension, fordi sagsøgerens på grund 

af smerter er uden erhvervsevne.  

 

Det er nok muskelspændinger, der gør, at sagsøgerens ryg bliver stiv. Sag-

søgerens smerteangivelser har været af subjektiv, ikke objektiv konstater-

bar art. 
 

 

D har som vidne forklaret, at han er svoger til tiltalte og bor i Tyskland. Han 

kom til Danmark den 27. august 2011 sammen med sin kone. De ville på 

grund af indbyrdes uoverensstemmelser tale med sagsøgeren, som var en cen-

tral person i familien og måske kunne bilægge deres stridigheder.
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Da de ankom til Danmark, var sagsøgeren ikke hjemme. Sagsøgerens søn 

sagde, at han kendte sin fars rute, når han gik tur, og vidste, hvor han var. 

Vidnet kørte derfor ud for at lede efter sagsøgeren sammen med sønnen. 

 
Pludselig råbte sagsøgerens søn, "det er min far, det er min far!" Vejen var 

lidt smal, vidnet bremsede, og bilen kurede lidt ned af den bakke, de kørte 

på, hvorved sagsøgeren blev ramt bagfra, faldt op på motorhjelmen og siden 

ned på vejen. Sagsøgerens søn begyndte at skrige og råbe, fordi han var ban- 

ge for sin far. Vidnet blev bange og gik ikke hen til sagsøgeren. En modkø-

rende kom til og hjalp sagsøgeren. Personen vidste åbenbart, hvad han 

havde med at gøre, og han sagde til sønnen, at han ikke skulle flytte sagsø-

geren. Personen gav sig herpå til stille og roligt at hjælpe sagsøgeren. Vidnet 

ved ikke, hvem der ringede til ambulancen - måske var det sønnen eller man-

den, der hjalp. 
 

 

Vidnets hastighed var mellem 30 og 40 km/t på den smalle vej, da han ramte 

sagsøgeren. 

 
Fotoet i ekstrakten på side 402 ligner den vej, det skete på. 

 

 

Vidnet bor til dagligt i Tyskland, og det var første gang, han kørte på den på- 

gældende vej. 

 
Han kørte i en udlejningsbil, en sort Audi A6. 

 

 

Sagsøgeren blev ramt af bilen på venstre hofte, bagfra, og faldt bagover. 

Sagsøgeren gik i højre side af vejen, da det skete. 

 
Sagsøgerens søn blev sur på vidnet over uheldet og kontaktede ham ikke et 

helt år. De er blevet gode venner igen på sagsøgerens foranledning. 

 
Grunden til, at han kørte ind i sagsøgeren, var nok, at han fik solen i øjnene, 

og at det var på en bakke. Han kan ikke give en fuldstændig forklaring på 

det. 

 
Bilen havde ikke fået alvorlige skader, men nogle ridser og en bule på motor- 

hjelmen, hvor sagsøgeren havde ramt. Da vidnet returnerede bilen til udleje- 

ren, sagde denne, at dette var småting, han selv kunne ordne. 

 
Vidnet er meget ked af, at han påkørte sagsøgeren, men det var jo ikke med 

vilje. 

 
Til sagen er fremlagt en attest fra Europcar vedrørende den omhandlede ulej-

ningsbil, hvoraf det fremgår, at der ikke er noteret skader på bilen ved afleve-

ringen (sagens bilag B).
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Der er foretaget syn og skøn ved bilinspektør Per Bo Hansen fra DanCrash. 

Af skønserklæringen af 6. maj 2014 fremgår det bl.a., at det ikke er sandsyn- 

ligt, at bilen ikke har skader efter en påkørsel af en person bagfra med en ha-

stighed på 30 - 40 km/t, hvor personen bliver kastet op på kølerhjelmen. Det 

fremgår videre, at det ved en sådan påkørsel må antages, at der ville være af- 

tryk eller mærker efter stof, sko eller humane rester under kofangeren, og at 

personens hoved ville komme i kontakt med motorhjelmen, forruden eller a- 

stolperne, ligesom personen må antages at ville få skader svarende til de ska- 

der, der opstår, når en person vælter med sin cykel ved en hastighed på 22 

km/t. 

 
Retslægerådet har til brug for sagen afgivet en udtalelse 3. juni 2015, hvoraf 

det fremgår: 

 
"Spørgsmål 1: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvilke objektivt konstaterbare skader, 

sagsøger pådrog sig ved uheldet den 27. august 2011 for så vidt angår nakke, 

ryg, højre femur, højre skulder og venstre ben. Retslægerådet anmodes om at 

begrunde sit svar, og Retslægerådet anmodes endvidere om at oplyse, hvilke 

bilag Retslægerådet støtter sin besvarelse på. 

 
I tidstro dokumentation findes ikke beskrivelse af objektive konstaterbare 

skader (Bilag 8, side 27, Epikrise Aarhus Sygehus). 

 
Spørgsmål 2: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, om der er overensstemmelse mellem 

de subjetive klager og de i spørgsmål 1 nævnte gener og de objektive fund. 

Retslægerådet anmodes om at begrunde sit svar og oplyse, hvilket bilag 

Retslægerådet støtter sin besvarelse på. 

 
Spørgsmålet kan ikke besvares, da der ikke er beskrevet objektive fund. 

 

 

Spørgsmål 3: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvilke gener sagsøger fremførte de 

første uger efter ulykken den 27. august 2011, og Retslægerådet bedes i til- 

knytning hertil oplyse, om der blev gjort objektive fund, der understøtter de 

af sagsøger fremførte gener. 

 
Der er i ugerne efter hændelsen den 28.08.11 beskrevet klager i form af 

smerter i højre flanke, smerter i ryg, smerter i nakke, smerter i bækken og 

svigt af benene. Der er ikke i tidstro dokumentation beskrevet objetive fund 

(bilag 8). 

 
Spørgsmål 4: 

I tilknytning til spørgsmål 3 anmodes Retslægerådet om at oplyse, om der er 

dokumenterbare forandringer hos sagsøger, der forklarer de subjektive ge-

ner.
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Retslægerådet anmodes om at begrunde sit svar samt oplyse, hvilke bilag 

Retslægerådet støtter sin besvarelse på. 
 

 

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 3. 
 

 

Spørgsmål 5: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvilke gener sagsøger fremførte det 

første halve år efter ulykken den 27. august 2011, og Retslægerådet bedes i 

tilknytning hertil oplyse, om der blev gjort objektive fund, der understøtter 

de af sagsøger fremførte gener. 

 
I henvisning af den 07.11.11 (bilag 8 side 34) er der beskrevet symptomer i 

form af smerter i lænd og nakke, samt nedsat følesans og styrke i underarme/ 

hænder. Der er beskrevet objektive forandringer med muskelømhed i nakke 

og lænderyg, samt styrke nedsat over albuer og i hænder (upræcis beskrivel- 

se). Desuden beskrives, at bicepsreflekserne ikke kunne udløses. 

 
Spørgsmål 6: 

I tilknytning til spørgsmål 5 anmodes Retslægerådet om at oplyse, om der er 

dokumenterbare forandringer hos sagsøger, der forklarer de subjektive ge-

ner.  

Retslægerådet anmodes om at begrunde sit svar samt oplyse, hvilke bilag 

Retslægerådet støtter sin besvarelse på. 
 

 

Beskrevet muskelømhed kan modsvare smerter i nakke og ryg. Objektive 

forandringer, der forklarer muskelømhed er ikke beskrevet. 

 
Spørgsmål 7: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, om sagsøgers insulinkrævende diabe-

tes har betydning for sagsøgers samlede symptombillede, herunder om den 

insulinkrævende diabetes frembyder symptomer, der er forvekslelige med de 

symptomer, som angives af sagsøger i bilag 15, og/eller som Retslægerådet 

har noteret i svaret på spørgsmål 1, 3 og 5. 

 
MIIs diabetes mellitus vurderes ikke at have betydning for det samlede symp-

tombillede eller kunne medføre symptomer, der kan forveksles med de symp-

tomer, der er beskrevet i bilag 15. Det bemærkes, at neurofysiologisk under-

søgelse foretaget senere i forløbet ikke vist tegn på polyneuropati (nervebe-

tændelse). 

 
Spørgsmål 8: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, om sagsøger før ulykken den 27. au-

gust 2011 har haft symptomer på lidelser, der kan være forvekslelige med 

de symptomer, han oplever efter ulykken. 

 
Kan ikke besvares relevant. Der henvises også til besvarelsen af spørgsmål A.
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Spørgsmål 9: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, om de gener, sagsøger angiver som 

opsummeret i Niels Sundes speciallægeerklæring (bilag 15), er sædvanlige 

for et traume af den art, sagsøger har været udsat for. 

 
De gener, der beskrives i speciallægeerklæring (bilag 15), er mere omfat-

tende, end hvad der kan forventes efter et traume af den aktuelt beskrevne 

art. 

 
Spørgsmål 10: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, om der er holdepunkter for at antage, 

at sagsøgers tilstand i dag, som den senest er beskrevet lægeligt i Niels Sun- 

des erklæring (bilag 15), helt eller devist er forårsaget af færdselsuheldet 

den 27. august 2011, eller helt eller delvist er forårsaget af andre faktorer. 

Retslægerådet anmodes om at begrunde sit svar samt om muligt at henvise 

til de bilag, besvarelsen støttes på. 

 
Der er ikke holdepunkter for at antage, at tilstanden som beskrevet i bilag 15 

er forårsaget af færdselsuheldet den 27.08.11 ud over det tidsmæssige sam-

menfald. Der er ikke i de lægelige dokumenter beskrevet andre faktorer, der 

kan forklare tilstanden. 

 
... 

 

 

Spørgsmål A: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse om sagsøger havde forudbestående 

gener af betydning i forhold til de i spørgsmål 1, 3, 5 og 10 subjektive kla-

ger og objektive fund, idet Retslægerådets opmærksomhed særligt henledes 

på: 

 
Stikord: 

behandling med blodfortyndende medicin, bilag 8, 

behandling mod forhøjet blodtryk, bilag 8, 

behandling mod forhøjet fedtprocent og kolesterol, bilag 8, 

materie/betændelse i højre lår, bilag 15, 

sukkersyge, hvor sagsøger ikke har villet tage sin insulin (levemir), hvil-

ket blandt andet havde medført høje blodsukkerniveauer, svimmelhed 

samt havde medført fald, bilag 8, og 

depressive symptomer med efterfølgende psykologbehandling, bilag 8. 
 

 

Der er ikke betydende forudgående lidelser, der kan forklare de subjektive 

klager. 

 
Spørgsmål B: 

Sagsøger har i stævningen (side 2) beskrevet hændelsesforløbet den 27. au-

gust 2011 med blandt andet, at han som fodgænger blev påkørt med en ha-

stighed på 30-40 k, hvor han blev kastet op på motorhjemlen og ned på vejen.
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Retslægerådet anmodes om at oplyse, om der er overensstemmelse dels ved- 

rørende hændelsesforløbet og dels i forhold til de angivne klager og gener i 

henholdsvis: 

politirapport, bilag 1, 

ambulancejournal, bilag 2, 

akutlægens journal, bilag 3, 

epikrise fra Århus Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling E, Traumecenter, 

bilag 4, 

spørgeskema ved personkade, udfyldt af og underskrevet af sagsøger den 

18. november 2011, bilag 14, og neurokirur-

gisk speciallægeerklæring, bilag 15. 

Retslægerådet anmodes om at begrunde sit svar. 
 

 

Spørgsmål C: 

Af bilag G, skønserklæring fra DanCrash af 6. maj 2014 med tilhørende vi-

deosekvenser. 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, om rådet finder, at der er overens-

stemmelse mellem de af sagsøger anførte oplysninger og forklaringer om 

hændelsen den 27. august 2011, og de i skønserklæringen anførte vurderin-

ger og det i videomaterialet illustrerede hændelsesforløb. 

Retslægerådet anmodes i den forbindelse om at vurdere, om der er overens-

stemmelse mellem sagsøgers forklaring om hændelsesforløbet, de objektive 

fund og skønserklæringens svar til særligt spørgsmål A og B med tilhørende 

videosekvens i skønserklæringen. 

Retslægerådet anmodes om at begrunde sit svar. 
 

 

Spørgsmål D: 

I forlængelse af spørgsmål A - C, anmodes Retslægerådet om at oplyse, om 

rådet finder, at den i bilag 15, neurokirurgisk speciallægeerklæring, uhelds-

beskrivelse fra sagsøger og speciallægens vurdering af årsagssammenhæng 

enten helt eller delvist, eller ikke er i overensstemmelse med skønserklæring 

fra DanCrash af 6. maj 2014 med tilhørende videosekvens. Retslægerådet 

anmodes om at begrunde sit svar. 

 
Ad spørgsmål B, C, og D: 

Retslægerådet kan ikke udtale sig om og vurdere en teknisk analyse. 

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 9 og 10. 

 
Spørgsmål E: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, om sagsøger efter færdselsuheldet 

den 27. august 2011 har haft gener og/eller lidelser, der har påvirket den 

helbredsmæssige tilstand negativt, og som ikke er forårsaget af hændelsen 

den 27. august 2011. 

Retslægerådet anmodes om at begrunde sit svar. 
 

 

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål A.



STD073804-S01-ST01-K194-T1-L32-M04-P01-\K80 

Side 10/13  

 

 
 
 
 
 
 

Spørgsmål F: 

Retslægerådets anmodes om at oplyse, om de i bilag 6 og bilag 8, blandt 

andet side 38f, 40f og 45 konstaterede degenerative forandringer L5/S1, lil- 

le median prolaps L5/S1 og lille prolaps paramediant Th11/Th12 efter rå- 

dets opfattelse er traumeudløste ved hændelsen den 27. august 2011. Rets-

lægerådet amodes om at begrunde sit svar. 

 
De i bilag 6 og 8 beskrevne degenerative forandringer med mere vurderes ikke 

at være udløst af det aktuelle traume. Forandringer af den beskrevne type og 

karakter er hyppigt forekommende hos raske personer uden symptomer. 

 
Spørgsmål G: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, om andre forhold, eventuelt af social 

karakter m.v. forud for og/eller efter færdselsuheldet den 27. august 2011 

indvirkede og/eller indvirker negativt på sagsøgers samlede helbredsmæs-

sige tilstand, således som denne senest er beskrevet i de fremsendte akter. 

Retslægerådet anmodes om at begrunde sit svar. 

 
Der kan ikke svares konkret på spørgsmålet, men sociale og psykologiske 

forhold kan medføre eller forværre fysiske symptomer. 
 

 

Spørgsmål H: 

Retslægerådet anmodes om at oplyse, om der ses gener, som de sagsøger, 

påberåber sig for så vidt angår kroniske smerter i al muskulatur, udstrå-

lende smerter til lår, føleforstyrrelser og snurrende fornemmelse i ben og 

beg- ge hænder, smerter i rygsøjlen, gang med dårlig balance, og faldten-

dens og synkebesvær også hos personer, der ikke har været udsat for enkelt-

stående hændelse, svarende til den, sagsøger var udsat for den 27. august 

2011. Retslægerådet anmodes i tilslutning hertil om at oplyse, om de gener, 

sagsøger angiver at have, enten helt eller delvist er almindeligt forekom-

mende i befolkningen. 

Retslægerådet anmodes at begrunde sit svar. 
 

 

Lignende symptomer kan forekomme hos personer, der ikke har været udsat 

for en enkeltstående hændelse. I den forbindelse kan man i aktuelle tilfælde 

bemærke, at de mange symptomer kun modsvares af meget begrænsede og 

usikre objetive fund (bilag 15). 

 
En del af de gener sagsøger angiver er uspecifikke og almindeligt forekom-

mende i befolkningen." 

 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har til brug for sagen afgivet en vejledende 

udtalelse af 23. september 2016 med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings 

egen vurdering af det varige mén og erhvervsevnetabet, uafhængigt af Rets- 

lægerådets udtalelse af 3. juni 2015. Det varige men vurderes i denne udta-

lelse til 20 procent, og erhvervsevnetabet til 75 procent.
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Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ligeledes den 23. september 2016 af- 

givet en udtalelse, hvor Retslægerådets udtalelse af 3. juni 2015 er lagt til 

grund ved vurderingen af både det varige men og erhvervsevnetabet. Ifølge 

denne vurdering er det varige men mindre end 5 procent og erhvervsevneta-

bet er mindre end 15 procent, på grund af manglende årsagssammenhæng. 

 
Parternes synspunkter 

Sagsøgeren har gjort gældende, at der foreligger tydelig dokumentation for, 

at sagsøgeren blev påkørt den 27. august 2011, som forklaret, herunder poli-

tiets døgnrapport og journalerne fra ambulancen, akutlægebilen og traume- 

modtagelsen. Hændelsen er ligeledes bekræftet af vidnet D, der førte bilen. 

Det er på denne baggrund bevist, at der foreligger et ansvarsgrundlag, idet 

sagsøgte ubestridt var forsikrer af den pågældende udlejnings- bil. Det er li-

geledes godtgjort, at sagsøgeren ved påkørslen blev påført ska- der, der har 

resulteret i et kronisk smertesyndrom, jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings 

egen vurdering i den vejledende udtalelse af 23. september 2016. Der forelig-

ger ikke ved Retslægerådets udtalelse af 3. juni 2015 et tilstrækkeligt sikkert 

grundlag for at tilsidesætte denne vurdering. Årsammenhængen mellem på-

kørslen og skaden er godtgjort ved, at sagsøgeren ikke havde forudbestående 

lidelser, som influerede på hans funktionsniveau og erhvervsevne, og ved det 

tidsmæssige sammenfald mellem ulykken og sagsøge- rens smertetilstand og 

tab af erhvervsevne, som har medført, at sagsøgeren er bevilget førtidspen-

sion. 

 
Sagsøgte har gjort gældende, at der ikke er overensstemmelse mellem de 

samlede fremkomne oplysninger om den påkørsel, sagsøgeren påstår sig ud- 

sat for den 27. august 2011. Uheldet kan ikke være foregået som af sagsøge- 

ren eller vidnet D forklaret, jf. skønserklæringen fra DanCrash, når henses til, 

at der ifølge Europcar ikke var skader på udlejningsbilen ved afleveringen, 

ligesom der heller ikke kunne konstateres objektive skader på sagsøgeren. 

Selvom påkørsel måtte antages at have fundet sted, kan det efter Retslægerå-

dets udtalelse af 3. juni 2015 lægges sikkert til grund, at sagsøge- rens gener 

er uden sammenhæng hermed. En sådan sikker årsagsvurdering fra Retslæge-

rådet går efter praksis forud for en årsagsbedømmelse fra Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring. Da sagsøgeren således ikke har løftet sin bevisbyrde for år-

sagssammenhængen, er der intet grundlag for mengodtgørelse eller erhvervs-

evnetab, ligesom sagsøgerens erhvervsevne under alle omstændigheder måtte 

anses for nedsat også forud for den 27. september 2011. 

 
Rettens begrundelse og afgørelse 

 

 

Retten finder ikke, at sagsøgeren har løftet sin bevisbyrde for, at han ved en 

påkørsel af den omhandlede udlejningsbil den 27. august 2011 blev påført va-

rige skader, der har medfør en mengrad på 5 procent eller derover eller et er-

hvervsevnetab på 15 procent eller derover. 

 
Retten har lagt vægt på, at det efter den stedfundne bevisførelse ikke kan
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lægges til grund, at påkørslen medførte skader på bilen eller tidstro objektivt 

konstaterbare skader på sagsøgeren, på hvilken baggrund det efter indholdet 

af skønserklæringen fra DanCrash må anses for usandsynligt, at der er sket 

en påkørsel med en kraft som af sagsøgeren oprindeligt angivet og som for- 

klaret af vidnet D i retten. Retten har endvidere lagt vægt på Retslægerådets 

udtalelse af 3. juni 2015, og den erklæring fra Arbejdsmarkedets Erhvervs-

sikring af 23. september 2016, som baserer sig herpå - herunder navnlig 

Retslægerådets angivelse af, at der ikke er konstateret objektive skader på 

sagsøgeren, som kan henføres til uheldet, at der ikke er objektive forhold 

hos sagsøgeren, der kan forklare sagsøgerens subjektive klager, at sagsøge-

rens gener er mere omfattende, end hvad kan forventes efter et traume af 

den beskrevne art, at der ingen holdepunkter er for at antage, at sagsøgerens 

tilstand er forårsaget af uheldet, bortset fra det tidsmæssige sammenfald, og 

at lignende symptomer som sagsøgerens kan forekomme hos personer, der 

ikke har været udsat for et traume, ligesom en del af de gener, sagsøgeren 

angiver, er uspecifikke og almindeligt forekommende i befolkningen. 

 
Sagsøgte får efter ovenstående medhold i sin frifindelsespåstand. 

 

 

I sagsomkostninger skal sagsøgeren/dennes retshjælpsforsikring betale 

135.497,50 kr. til sagsøgte. Beløbet er fastsat således, at 110.000 kr. udgør 

et passende beløb, inklusive moms, til dækning af udgiften til advokatbistand, 

og 25.497,50 kr. dækker udgiften til syn og skøn, inklusive moms. Retten har 

lagt vægt på sagens værdi, omfang og udfald, herunder at der har været fore-

taget syn og skøn, og at sagen har været forelagt Retslægerådet og Arbejds-

markedets Erhvervssikring, samt at hovedforhandlingen har haft en varighed 

af 1 retsdag. Statskassen hæfter i forhold til sagsøgerens retshjælpsforsikring 

subsidiært dels for udgifterne til syn og skøn på 25.497,50 kr., inklusiv 

moms, og dels for maksimalt 40.000 kr., inklusive moms, af udgiften til advo-

katbistand, hvorved retten har lagt vægt på, at Civilstyrelsen alene har med-

delt fri proces til anerkendelsespåstanden og på grundlag af en oplyst sags-

værdi på 108.110,50 kr. 

 
Thi kendes for ret: 

 

 

Sagsøgte, B, frifindes. 

 
I sagsomkostninger skal sagsøgeren, A, inden 14 dage betale 135.497,50 kr. 

til B. Statskassen hæfter i forhold til sagsøgerens retshjælpsforsikring subsi-

diært for 25.497,50 kr. vedrørende syn og skøn og for maksimalt 40.000 kr. 

vedrørende udgift til advokatbistand. Sagsomkostningerne forrentes efter 

rentelovens § 8 a. 

 
Tine Rud
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Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Retten i Aarhus , den 11. april 2017. 
 
 
 

Gitte Baarsch, kontorfuldmægtig 
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