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1. februar 2017 

  
 Nye regler om sagkyndig bevisførelse  
  

Den 13. december 2016 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 20 om ændring af retsplejelovens bestemmelser 
om sagkyndig bevisførelse. Lovændringen er baseret på Retsplejerådets betænkning nr. 1558 fra 2016 om 
sagkyndig bevisførelse og træder i kraft den 1. juli 2017. 
 
Lovændringen skal ses i forlængelse af den liberalisering af reglerne om syn og skøn, der blev gennemført i 
2014, hvorefter parterne ikke længere behøver at blive enige om spørgsmål til skønsmanden. 
 
Lovændringen er nok den væsentligste ændring af reglerne om sagkyndig bevisførelse siden retsplejeloven 
af 1916. Den nye lovændring liberaliserer yderligere syn- og skønsinstituttet og åbner samtidig op for nye  
muligheder for at anvende eksperterklæringer. 
 
§ 198, stk. 1, 2. pkt. ! 
Den nye bestemmelse får følgende ordlyd: 
 
”Finder retten det hensigtsmæssigt under hensyn til sagens og skønstemaets karakter, kan den udpege flere 
skønsmænd til at besvare samme spørgsmål.” [Vores fremhævning] 
 
Det er en nyskabelse, at flere skønsmænd med lovændringen kommer til at kunne besvare samme spørgs-
mål. Tidligere har flere skønsmænd som det klare udgangspunkt alene kunnet besvare forskellige spørgsmål 
i kraft af deres forskellige sagkundskaber. Fremadrettet vil skønsmænd med samme sagkundskab altså  
kunne besvare de samme spørgsmål. 
 
Ændringen er en anerkendelse af, at der i visse tilfælde kan være flere konkurrerende, men fagligt/-
videnskabeligt korrekte svar på et givent spørgsmål. 
 
Det er herudover værd at bemærke, at bestemmelsen med formuleringen ”hensigtsmæssigt” – og ikke  
eksempelvis ”påkrævet” eller ”nødvendigt” – som udgangspunkt sætter barren lavt for, hvornår retten kan 
 udpege flere skønsmænd. 
 
§ 209, 2. pkt. ! 
§ 209 får ved lovændringen følgende tilføjelse: 
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”Det samme gælder fornyet syn og skøn ved andre skønsmænd, når retten finder det hensigtsmæssigt under 
hensyn til de fremførte indsigelser og andre muligheder for at få skønstemaet yderligere belyst eller til sagens 
og skønstemaets karakter.” 
 
Det har også tidligere i overensstemmelse med § 209 været muligt at gennemføre fornyet syn og skøn over 
samme genstand, men praksis omkring et sådant fornyet syn og skøn har været særdeles restriktiv. Den nye 
tilføjelse har til formål at åbne betragteligt op for denne adgang. 
 
§ 209a, stk. 1 og 2 ! 
Den nye § 209a, stk. 1 får følgende ordlyd: 
 
”Retten kan i en borgerlig sag efter fælles anmodning fra sagens parter tillade, at parterne som supplement til 
eller i stedet for optagelse af syn og skøn fremlægge erklæringer som parterne hver især indhenter fra  
sagkyndige, om konkrete forhold af teknisk økonomisk eller lignende karakter. Rettens tilladelse omfatter  
også sagens behandling i ankeinstansen.” [Vores fremhævning] 
 
Dette er lovændringens mest betydelige nyskabelse og åbner op for sagkyndig bevisførelse løsrevet fra det 
traditionelle syn og skøn. Tidligere har sagkyndig bevisførelse som bekendt næsten udelukkende fundet sted 
gennem de af retten udpegede, uvildige skønsmænd. 
 
Med ændringen bliver det muligt for parterne – når de kan blive enige herom – at anvende deres egne,  
partsudpegede specialister, som supplement til eller i stedet for et traditionelt syn og skøn. 
 
§ 209a, stk. 2 får følgende ordlyd: 
 
”Ved afhøring af sagkyndige, der har afgivet de i stk. 1 nævnte erklæringer, kan de sagkyndige som  
udgangspunkt overvære afhøringen af hinanden og eventuelle skønsmænd, og retten kan give de sagkyndige 
lov til at rådføre sig med hinanden, inden de svarer.” [Vores fremhævning] 
 
Stk. 2 giver mulighed for, at de sagkyndige i højere grad kan ”se hinanden over skulderen” og assistere de 
procesførende advokater under de ofte meget teknisk prægede afhøringer af sagkyndige. 
 
Herudover giver bestemmelsen mulighed for, at de sagkyndige kan rådslå sig med hinanden, således at 
eventuelle misforståelser kan undgås, og de sagkyndige kan fokusere på de områder, hvor de reelt er uenige. 
 
Dette system er i udlandet kendt som ”witness conferencing” og er anvendt med stor succes i international 
voldgift, samt f.eks. i Norge og Sverige. 
 
Samlet set åbner § 209a således op for en helt ny og langt mere fleksibel form for sagkyndig bevisførelse. 
 
Førend man anmoder om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer fra partsudpegede specialister skal man 
være opmærksom på, at omkostningerne hertil ikke dækkes under sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 
316, stk. 1. 
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§ 341a, stk. 1 og 2 ! 
Den nye bestemmelse får i stk. 1 følgende ordlyd: 
 
”Erklæringer om konkrete forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter, som en part inden sags-
anlægget har indhentet hos sagkyndige, kan fremlægges som bevis, medmindre erklæringens indhold,  
omstændighederne ved dens tilblivelse eller andre forhold giver grundlag for at fravige udgangspunktet.  
Har en part fremlagt en sådan erklæring kan modparten under i øvrigt samme betingelser fremlægge en  
tilsvarende erklæring, selvom denne erklæring først har kunnet indhentes efter sagens anlæg.”[Vores  
fremhævning] 
 
Tidligere har praksis omkring ensidigt indhentede erklæring været sådan, at en erklæring, der var ensidigt 
indhentet før sagens anlæg, kunne fremlægges, mens erklæringer, der var ensidigt indhentet efter sagens 
anlæg, ikke kunne fremlægges. Sagens anlæg var med andre ord skæringsdag for, hvornår man kunne  
indhente en ensidig erklæring og fremlægge denne som bevis. Første led af den nye § 341a, stk. 1 kodificerer 
således gældende retspraksis. 
 
Denne retsstilling gav i en række tilfælde sagsøgeren en urimelig fordel, da sagsøgeren i sagens natur  
kontrollerer, hvornår sagen anlægges, og dermed også indirekte, hvilket bevis sagsøgte kunne fremlægge. 
 
Lovændringen retter med § 341a, stk. 1’s andet led delvist op på denne uhensigtsmæssige retstilstand, idet 
bestemmelsen giver mulighed for at fremlægge en ensidig erklæring indhentet efter sagens anlæg, når  
modparten har fremlagt en ensidig erklæring indhentet inden sagens anlæg. Lovændringen kalkerer på dette 
punkt retstilstanden fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, hvor VILTOFT i en sag fra 2011 fik 
tilladelse til at fremlægge en sagkyndig erklæring indhentet efter sagsanlæg, se vores artikel "Fremlæggelse 
af ensidigt indhentet erklæring" af 2. november 2011 (http://viltoft.dk/nyheder-entreprise/). 
 
Bestemmelsen giver ikke en selvstændig ret til at fremlægge en ensidig erklæring indhentet efter sagens  
anlæg. Serveretten forbliver således hos den – sandsynligvis sagsøgeren – der har indhentet en ensidig  
erklæring inden sagens anlæg. Dette skal dog sammenholdes med den generelt udvidede mulighed for at 
anvende sagkyndige erklæringer, som behandlet ovenfor under § 209a, stk. 1. 
 
Den nye § 341a, stk. 2 stadfæster herudover den seneste retspraksis omkring fremlæggelse af juridiske  
responsa og giver dermed en lovhjemlet adgang til at fremlægge sådanne responsa til støtte for en parts  
anbringender. 
 
Sammenfatning ! 
De nye regler om sagkyndig bevisførelse gør op med den hæderværdige, men utidssvarende tanke om, at 
retten i ethvert tilfælde kunne udpege én skønsmand med ideelle faglige kvalifikationer til at besvare ethvert 
teknisk spørgsmål. 
 
Verden er betydeligt mere kompleks, end da syn og skønssystemet blev indført i 1916, og de nye regler om 
sagkyndig bevisførelse imødekommer denne virkelighed ved at anerkende, at der kan være mere end én 
sandhed, selv når det drejer sig om tekniske/videnskabelige spørgsmål. 
 
De nye regler vil således forhåbentlig kunne bidrage til flere nuancerede og materielt rigtige afgørelser. 
 
Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Tobias Weibel, tw@viltoft.dk !!.  
 
Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning. 


