
Bilag

til

Betænkning

o m

børn og unges erhvervsarbejde ,

Oktober 1993



Bilagsfortegnelse

1. Folketingsbeslutning, herunder kommissorium.

2. Arbejdsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 9 af 25.

marts 1993 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg (L 172)

om, hvorvidt børn og unge under 18 år er omfattet af lov-

forslag om ansættelsesbeviser, og på hvilken måde lovfor-

slaget eventuelt påvirker de gældende regler for børn og

unges arbejde fra Arbejdsministeriet.

3. Anmeldte arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser hos

børn og unge i alderen fra 10-17 år marts 1993 fra Direk-

toratet for Arbejdstilsynet.

4. Notat af juli 1993 om anmeldte arbejdsulykker og arbejds-

betingede lidelser blandt 10-17 årige børn og unge i 19 88-

1992 fra Direktoratet for Arbejdstilsynet.

5. Notat om alvorlige ulykker blandt 10-12 årige børn af 13.

september 1993 fra Direktoratet for Arbejdstilsynet.

6. Børns arbejde, børnespørgeskema fra Socialforsk-

ningsinstituttet .

7. Børns arbejde, forældrespørgeskema fra Socialforsknings-

instituttet.

8. Spørgeskema til folkeskolelærere.

9. Statistik, der for hvert af årene 1987 til 1991 belyser

omfanget af 16-17 årige erhvervsarbejde af 25. november

1992 fra ATP.

10. Beskæftigelsestal og incidens for børn og unge i alderen
10-15 år af 17. marts 1993 fra Direktoratet for Arbejds-
tilsynets Arbej dsskaderegisteret.
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11. Sammendrag af resultater fra spørgeskemaundersøgelse ved-

rørende børn og unges arbejde i landbruget af maj 1993 fra

De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug.

12. Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. de-

cember 1985 om lov om arbejdsmiljø.

13. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 333 af 23. juni

1977 om børns lettere erhvervsmæssige arbejde.

14. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 22. januar
1964 om børns erhvervsmæssige medvirken ved offentlige
forestillinger m.v.

15. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 524 af 19. juni

1992 om unges farlige arbejde.

16. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 465 af 25. oktober

1985 om unges aften- og natarbejde.

17. Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 115 af 19. marts
1980 om medhjælperloven.

18. Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 104 af 4. marts

1993 om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

19. Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 102 af 3. marts
1993 af lov om ferie.

20. Socialministeriets lov nr. 852 af 20. december 1989 om

dagpenge ved sygdom eller fødsel.

21. Socialministeriets lov nr. 390 af 20. maj 1992 om forsi-
kring mod følger af arbejdsskade.

22. Uddrag af Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 778 af
17. september 1992 om opkrævning af indkomst- og formue-
skat for personer m.v.

23. Uddrag af Skatteministeriets bekendtgørelse af lov om

indkomstskat og formueskat for personer m.v.
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24. Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. de-

cember 1992 om påligning af indkomst- og formueskat til

staten.

25. Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 443 af 3. okto-
ber 1985 af myndighedsloven.

26. Justitsministeriets cirkulære nr. 16 af 4. februar 1988 om

offentlige forlystelser og cirkulære af 28. februar 1992

om ændring af Justitsministeriets cirkulære om offentlige

forlystelser.

27. Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 541 af 21.

august 1986 af lov om folkeskolen.

28. Industriministeriets lov nr. 256 af 6. maj 1993 af lov om

restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

29. Uddrag af bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november

19 89 om Barnets rettigheder.

30. Bekendtgørelse nr. 232 af 19. maj 1919 om Danmarks til-

trædelse af en af den internationale Arbejdskonference i

Washington i året 1919 vedtagen konvention vedrørende

lavalder for børns arbejde i industrielle virksomheder.

31. Bekendtgørelse nr. 233 af 19. maj 1919 om Danmarks til-

trædelse af en af den internationale Arbejdskonference i

Washington i året 1919 vedtagen konvention angående unge

menneskers natarbejde i industrien.

32. Bekendtgørelse nr. 200 af 8. juli 1920 om en af den inter-

nationale Arbejdskonference i Genua 1920 vedtagen konven-

tion vedrørende lavalder for børns arbejde til søs.

33. Bekendtgørelse nr. 199 af 8. juli 1921 om en af den inter-

nationale Arbejdskonference i Geneve 1921 vedtagen kon-

vention vedrørende fastsættelse af lavalder for anvendelse

af unge mennesker om kullempere eller fyrbødere.

34. Bekendtgørelse af 12. april 1938 om Danmarks ratifikation

af den af den internationale Arbejdskonference under dens

tredie møde i Geneve fra den 25. oktober - 19. november
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1921 vedtagne internationale konvention angående tvungen

lægeundersøgelse af børn og unge mennesker, der arbejder

om bord på skibe.

35. Bekendtgørelse af 3. maj 1955 om Danmarks ratifikation af

konventionen angående lavalder for børns arbejde til søs.

36. Konvention nr. 112 om lavalder for adgang til beskæftigel-

se om bord på fiskerfartøjer.

37. ILO-konvention nr. 138 om mindre alder for adgang til

beskæftigelse.

Herudover har bl.a. følgende undersøgelser været inddraget i kom-

missionens overvejelser:

"Skolebørns dagligdag". Dines Andersen, Socialforskningsinsti-

tuttet, 1989.

"Skolebørns erhvervsarbejde". Arbejdsmedicinsk klinik, Århus

kommunehospital, 1990. (Århusundersøgelsen).

"Børn og unges erhvervsarbejde i Ringkøbing Amt". Arbejdsme-

dicinsk klinik, Herning Centralsygehus, 1990. (Ringkøbing-

Undersøgelsen) .

"Skoleelevers fritidsjob, arbejdsmiljø og helbred". Arbejdsme-

dicinsk klinik, Roskilde Amtssygehus og SiD-Køge, 1992. (Køge-

undersøgelsen) .

"Sorte pletter". Direktoratet for Arbejdstilsynet, Ar-

bejdsskaderegistret, 1989.

HK/Handel: Udredning vedrørende omfanget af børn og unges

arbejde indenfor butikshandelen, Aalborg Universitetscenter

1993.

Undersøgelse foretaget af "Pressehuset" for HK: De unge bu-
tiksansatte og vold og røveri, 1993.







Folketinget opfordrer regeringen til at ned-
sætte en kommission, som skal foretage en
samlet analyse af børns og unges erhvervsar-
bejde.

Arbejdsmarkedets parter, Arbejdsministeri-
et, Justitsministeriet, Socialministeriet, Under-
visnings- og Forskningsministeriet og Skatte-
ministeriet skal repræsenteres i kommissionen.

Kommissionens opgave er at belyse børns og
unges erhvervsarbejde i en samlet landsdæk-
kende redegørelse. Analysearbejdet bør omfat-
te arbejdsmiljølovgivningen, retningslinjer for
ansættelse, økonomiske forhold for unge under
uddannelse og skattelovgivningen.

Kommissionen bør endvidere overveje for-
slag til ændringer, der kan sikre børn og unge
bedre i arbejdssituationen.

Kommissorium.
1. Kommissionen skal foretage en undersøgel-

se og tilvejebringe oplysninger om børns og
unges erhvervsarbejde omfattende alders-
gruppen 10-17 år opdelt på følgende alders-
grupper: 10-12 år, 13-14 år, 15-17 år. Der
bør tilvejebringes oplysninger om jobtyper,
og i hvilket antal timer børn og unge arbej-
der inden for de tre ålderskategorier.

2. Der skal tilvejebringes oplysninger om ar-
bejdsmiljøproblemer, om samfundsøkono-

miske udgifter, der er forbundet med børns
og unges erhvervsarbejde, og om de arbejds-
skader, de pådrager sig. Endvidere bør kom-
missionen undersøge, hvilke konsekvenser
erhvervsarbejdet har for skolegangen, friti-
den, familielivet og valget af uddannelse og
erhverv.

3. Kommissionen skal endvidere belyse, i hvil-
ket omfang børns og unges erhvervsarbejde
også er et udtryk for en konsekvens af den
pressede økonomiske situation i familierne.

4. Kommissionen skal belyse de ansætteises-
mæssige forhold for børn og unge, herunder
lønforhold, udbetaling af sygedagpenge og
feriepenge Kommissionen skal på denne
baggrund overveje forslag til ansættelses-
kontrakter for bøm og unge på arbejdsmar-
kedet. Kommissionen skal i sine overvejel-
ser om ansættelseskontrakter fremkomme
med eksempler på, hvordan Danmark kan
efterleve EF-direktivet af 14. oktober 1991
om arbejdsgivernes pligt til at underrette ar-
bejdstagerne om vilkårene for arbejdskon-
trakter eller ansættelsesforholdet

Kommissionen skal have mandat og øko-
nomiske ressourcer til selv at iværksætte det
nødvendige undersøgelsesarbejde.

Kommissionen skal afslutte sit arbejde
den 1. juni 1993.

Boiutningsfonlag. Folkeungxårct 1991-92

-L91

Schultz Grafisk A/S 012/08737 07-05 f/privS6432



KOMMISSIONEN OM

BØRN OG UNGES Deh 5 OKT. ^

ERHVERVSARBEJDE Sag nr. 2161-7

Sekretariatet

KAPITEL 1

1.1. Baggrund

. Den 8. maj 1992 vedtog Folketinget en beslutning om at nedsætte en

kommission om børns og unges erhvervsarbejde. Folketingsbeslut-

ningen indeholdt en angivelse af, hvilke medlemmer og organisa-

tioner der skulle deltage i kommissionsarbejdet, samt hvilket kom-

missorium kommissionen skulle arbejde efter. Af folketingsbeslut-

ningen fremgår endvidere, at kommissionen bør overveje forslag til

ændringer, der kan sikre børn og unge i arbejdssituationen.

Kommissionen blev nedsat i september 1992 og påbegyndte sit arbej-
de i oktober 1992.

1.2. Kommissionens sammensætning

Kommissionen har under arbejdet med afgivelse af denne betænkning
haft følgende sammensætning:

Medlemmer:

Nævnsformand Karen Sejersdal Christensen (formand)

Landsorganisationen i Danmark;

LO sekretær Nina Ærenlund

Konsulent Ole Heegaard

Konsulent Mogens Jensen

Dansk Arbej dsgiverforening:

Underdirektør Thomas Philbert Nielsen

Fuldmægtig Flemming Dreesen

Lederens Hovedorganisation:

Konsulent Hanne Albinussen

Sekretariat: Arbejdsministeriet, Laksegade 19, 1063 K. Tlf. 33 92 58 41
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Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd:

Sekretær Anne Baastrup

Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger:

Kontorchef Per Laurents

Undervisningsministeriet :

Fagkonsulent Jette Stegmann

Socialministeriet:

Kontorchef Anders Lynge Madsen

Skatteministeriet:

Fuldmægtig Merete Helle Hansen

Justitsministeriet:

Fuldmægtig Janne Rostrup Hansen, Civilretsdirektoratet

Direktoratet for Arbejdstilsynet:

Kontorchef Henriette Steen

Arbejdsministeriet:

Kontorchef Henrik Grove

Sekretariatet for kommissionen:

Sekretariatskoordinator: Fuldmægtig Anne Marie Møller Larsen,

Arbej dsministeriet

Fuldmægtig Vibeke Peschardt, Arbejdsministeriet

Fuldmægtig Jes Knudsen, Direktoratet for Arbejdstilsynet

Seniorforsker Mogens Nord-Larsen, Socialforskningsinstituttet, har

deltaget i kommissionens møder og i sekretariatsarbejdet, endvi-

dere har seniorforsker Dines Andersen, Socialforskningsinstitut-

tet, udarbejdet spørgeskema til og beskrevet undersøgelsesresulta-

terne af den af kommissionen iværksatte undersøgelse samt deltaget

i flere møder.

Overassistent Jytte Gosvig, Arbejdsministeriet, har været udval-

gets sekretær.

1.3. Kommissoriet

"1. Kommissionen skal foretage en undersøgelse og tilveje-

bringe oplysninger om børns og unges erhvervsarbejde omfatten-

de aldersgruppen 10-17 år opdelt på følgende aldersgrupper:

10-12 år, 13-14 år, 15-17 år. Der bør tilvejebringes oplys-

ninger om jobtyper, og i hvilket antal timer børn og unge

arbejder inden for de tre alderskategorier.

2. Der skal tilvejebringes oplysninger om arbejdsmiljø-

problemer, samfundsøkonomiske udgifter, der er forbundet med
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børns og unges erhvervsarbejde, og om de arbejdsskader, de

pådrager sig. Endvidere bør kommissionen undersøge, hvilke

konsekvenser erhvervsarbejdet har for skolegangen, fritiden,

familielivet og valget af uddannelse og erhverv.

3. Kommissionen skal endvidere belyse, i hvilket omfang børns

og unges erhvervsarbejde også er et udtryk for en konsekvens

af den pressede økonomiske situation i familierne.

4. Kommissionen skal belyse de ansættelsesmæssige forhold for

børn og unge, herunder lønforhold, udbetaling af sygedagpenge

og feriepenge. Kommissionen skal på denne baggrund overveje

forslag til ansættelseskontrakter for børn og unge på arbejds-

markedet. Kommissionen skal i sine overvejelser om ansættel-

seskontrakter fremkomme med eksempler på, hvordan Danmark kan

efterleve EF-direktivet af 14. oktober 1991 om arbejdsgivernes

pligt til at underrette arbejdstagerne om vilkårene for ar-

bejdskontrakter eller ansættelsesforholdet.

Kommissionen skal have mandat og økonomiske ressourcer til

selv at iværksætte det nødvendige undersøgelsesarbejde.

Kommissionen skal afslutte sit arbejde den 1. juni 1993." .

1.4. Afgrænsning af kommissoriet

På kommissionens første møde den 21. oktober 1992 behandlede man

spørgsmålet om afgrænsning af indholdet af kommissoriet. Man ene-

des om at afgrænse børns arbejde til lønnet arbejde for en ar-

bejdsgiver, således at undersøgelsen ikke kommer til at omfatte

arbejde i forældrenes private husholdning. Man enedes endvidere om

at opdele analysen i erhvervsarbejde i form af fritidsjob og er-

hvervsarbejde som primær beskæftigelse.

Vedrørende de samfundsøkonomiske udgifter, i forbindelse med ska-

der som følge af børn og unges arbejde, blev det fastlagt at be-

skrive de samfundsøkonomiske omkostninger, der følger af arbejds-

skader børn og unge pådrager sig i forbindelse med deres erhvervs-

arbejde. Der var endvidere fra visse sider ønske om at drøfte

udgifterne i sundhedssektoren vedrørende børn og unges arbejde,

beskæftigelsesmæssige konsekvenser af børn og unges arbejde samt

omfanget af sort arbejde blandt, denne gruppe.
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Kommissionen enedes endelig om at iværksætte et selvstændigt un-

dersøgelses- og analysearbejde vedrørende de i kommissoriet rejste

spørgsmål, der kunne danne grundlag for kommissionens overvejelser

og forslag til ændringer, der kan sikre børn og unge bedre i ar-

be j dssituationen.

1.5. Lov om ansættelsesbeviser

Kommissionen fik endvidere til opgave at belyse, om lovforslaget

om ansættelsesbeviser, der skulle implementere EF-direktivet om

arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtagerne om vilkårene

for ansættelsesforhold, direktiv nr. 91/533, eventuelt kunne sup-

pleres med forslag fra kommissionen til ansættelsesbeviser for

børn og unge. Direktivet er et minimumsdirektiv.

Lovforslaget til gennemførelse af direktivet blev fremsat i Folke-
tinget den 14. januar 1993 og vedtaget den 22. juni 1993, som lov
nr. 392.

Kommissionen skrev den 24. marts 1993 til arbejdsministeren, bl.a.

"Kommissionen har bemærket sig, at lovforslaget er begrænset til

en gennemførelse af direktivets minimumskrav og er opmærksom på,

at forslag, der måtte strække sig ud over direktivets krav, vil

kunne gribe ind i forhold, der er overladt til arbejdsmarkedets

parter at træffe aftale om.

Kommissionen finder, at spørgsmålet om yderligere beskyttelse af

børn og unge i arbejdsforhold i form af fx ansættelsesbrev eller

lignende indeholdende oplysninger og forpligtelser, der måtte

række ud over, hvad der er angivet i lovforslaget mest hensigts-

mæssigt drøftes i tilslutning til kommissionens generelle over-

vejelser om forslag til ændringer, der kan sikre børn og unge

bedre i arbejdssituationen."

Arbejdsministeren har herefter på en forespørgsel fra Folketingets

Arbejdsmarkedsudvalg meddelt udvalget, at arbejdsministeren kan

tilslutte sig kommissionens anbefaling.

Arbejdsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 9 af 25. marts 1993
fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg (L 172 - bilag 1) bilagt
kommissionens skrivelse af 24. marts 1993 er optaget i betænknin-
gen som bilag x.
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1.6. Udvalgets møder

Udvalget har holdt 17 møder.

Det har ikke været muligt at afslutte kommissionens omfattende

undersøgelses-og analysearbejde, få det drøftet i kommissionen og

få overvejet forslag til ændringer, der kan sikre børn og unge i

arbejdssituationen inden den fastsatte frist den 1. juni 1993.

Kommissionen anmodede derfor arbejdsministeren om en kortere ud-

sættelse af fristen. Arbejdsministeren tog denne anmodning til

efterretning.



s





Vedlagt sendes i 80 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 7-9 af

25. marts 1993 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om forslag

til lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren

om vilkårene for ansættelsesforholdet (L 172 - bilag 8).

Folketingets

Arbej dsmarkedsudvalg

Christiansborg

124 0 København K



ARBEJDSMINISTERIET 3 1 MRS. tEÖMarts 1993

Sag nr. 1992-5242-1

Arbejdsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 9 af 25. marts 1993

fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg (L 172 - bilag 8).

Spørgsmål nr. 91

Ministeren bedes oplyse, hvorvidt børn og unge under 18 år er

omfattet af lovforslaget og på hvilken måde lovforslaget eventuelt

påvirker de gældende regler for børns og unges arbejde.

Svar:

Jeg kan oplyse, at børn og unge er omfattet af lovforslaget, hvis

de arbejder mere end 8 timer om ugen i gennemsnit, og hvis ansæt-

telsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned.

Jeg har modtaget vedlagte brev fra Kommissionen om børns og unges

erhvervsarbejde. I brevet redegøres for Kommissionens foreløbige

overvejelser omkring sikring af børn og unge i ansættelsesforhold.

Brevet vedlægges til orientering.

Kommissionen finder, at spørgsmålet om yderligere beskyttelse af

børn og unge i arbejdsforhold i form af fx. ansættelsesbrev eller

lignende indeholdende oplysninger og forpligtelser, der måtte

række ud over, hvad der følger af L 172, mest hensigtsmæssigt

drøftes i tilslutning til kommissionens generelle overvejelser om

forslag til ændringer, der kan sikre børn og unge bedre i arbejds-

situationen.

Jeg kan tilslutte mig Kommissionens anbefaling.







Arbejdstilsynet

Anmeldte arbejdsulykker
og arbejdsbetingede lidelser
hos børn og unge i alderen fra 10-17 år

marts 1993



Forord

Denne rapport behandler børn og unges arbejdsskader.
Rapporten er blevet til på baggrund af en forespørgsel fra
Branchekontor 4, Direktoratet for Arbejdstilsynet, og Bør-
nekommissionen om arbejdsskader blandt 10-17 årige børn
og unge.

Rapportens tabelmateriale er udarbejdet på baggrund de ar-
bejdsskader, der er anmeldt til Arbejdstilsynet. Der er lagt
vægt på at belyse udviklingen i antallet af anmeldte ar-
bejdsskader over en femårige periode samt at belyse sam-
menhænge mellem aldersgruppe, stilling, erhverv og ar-
bejdsskade.

Tabelmaterialet dækker som sagt over en 5-årig periode.
For arbejdsulykkerne gælder, at de er sket i perioden 1986-
1989 samt i 1991. Registreringen af ulykker, der er sket i
1990, er endnu ikke afsluttet. For de arbejdsbetingede
lidelser gælder, at de er anmeldt i perioden 1987-1991.
Endvidere dækker materialet alle anmeldte arbejdsskader
hos børn og unge i alderen 10-17 år.

I tolkningen af materialet skal der tages hensyn til, at be-
skæftigelsestallene varierer for de enkelte erhverv, og at
beskæftigelsen kan variere over år. Endvidere skal der
gøres opmærksom på, at der er en vis underrapportering af
arbejdsskader til Arbejdstilsynet, og at denne underrappor-
tering varierer mellem erhvervene.

Rapportens opbygning
Rapporten indledes med en sammenfatning. Derefter følger
fire hovedafsnit:

Afsnit 1 behandler anmeldte arbejdsulykker. Det indledes
med en beskrivelse og uddybning af de udarbejdede tabel-
ler, som findes bagerst i afsnittet. Efter denne beskrivelse
estimeres underrapporteringen af arbejdsulykker. Det sker
på baggrund af Sundhedsstyrelsens 5-By-Projektet, som
bl.a. registrerer arbejdsulykker behandlet på en række
skadestuer. Afsnit 2 behandler anmeldte arbejdsbetingede
lidelser. Det indledes ligeledes med en beskrivelse og
uddybning af efterfølgende tabeller. Uddybningen af tabel-
lerne i afsnit 1 og 2 sker på baggrund af et bilagsmateriale
der findes til rapporten, men som rapporten kan læses
uafhængigt af.



Afsnit 3 indeholder en opgørelse af arbejdsskader blandt
børn og unge, som er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. I
det omfang det er muligt sammenlignes disse erstatnings-
sager med arbejdsskader, der er anmeldt til Arbejdstilsy-
net.

Afsnit 4 er et metodeafsnit. Det indeholder et afsnit om
beskæftigelsestal og med en beskrivelse af, hvorledes in-
cidensen beregnes for arbejdsskaderne i afsnit 1 og 2. End-
videre indeholder det et afsnit med en nærmere beskrivelse
af antagelserne og metoderne der anvendes til at estimere
underrapporteringen af arbejdsulykker i afsnit 1. Bagerst i
afsnit 4 er en liste over de variabler, som er anvendt i
rapportens tabeller.

Arbejdsskaderegistret, marts 1993



Indhold

Sammenfatning .-.>, 5

Afsnit 1 Arbejdsulykker blandt børn og unge 6

Incidens 7

Fordelingen på skadetype og ulykkesår 7
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Sammenfatning
I en fem-årig periode anmeldes 6739 arbejdsskader blandt børn og unge i^alderen 10-17
år. Heraf udgør arbejdsulykkerne 6172 anmeldelser i perioden 1986-1989 og 1991, og
arbejdsbetingede lidelser udgør 567 i perioden 1987-1991.

Der er beskæftiget 137.164 børn og unge, og med 6739 anmeldte arbejdsskader er den
årlig gennemsnitsincidens på 10 arbejdsskader for hver 1000 ansatte. For samtlige alders-
grupper er incidensen 25. Der er her ikke taget hensyn til, at børn og unge har kortere
arbejdstid end gennemsnittet.

Der er sket et fald på 50% i antallet af anmeldte arbejdsulykker
Antallet af anmeldte arbejdsulykker blandt børn og unge er faldet med 50%. For samtlige
aldersgrupper er faldet 30%. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser er faldet med 37%,
mens den for samtlige er faldet med 21 %. Det større fald i antallet af arbejdsskader
blandt børn og unge er sket i en periode, hvor Arbejdstilsynet har gjort en indsats på
området.

Der er en underrapportering af arbejdsulykker på 75%
På baggrund af registreringer i 5-By-Projektet, er der en generel underrapportering af
børn og unges arbejdsulykker på 75%.

269 børn har i 1985-1987 fået erstatning i forhold til arbejdsskadeforsikringsloven
Kun en meget lille del af arbejdsskaderne har ført til udbetaling af erstatning. Generelt
har Arbejdsskadestyrelsen truffet afgørelser om 10% af arbejdsulykkerne anmeldt til
Arbejdstilsynet, og heraf medførte halvdelen udbetaling af erstatning. %P% af de anmeldte
lidelser er blevet anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen, men kun halvdelen heraf førte til
erstatning.

Blandt de meget alvorlige ulykker er anmeldt 14 dødsulykker, 108 amputationer og 734
knoglebrud. Sårskader udgør som den hyppigste skade 50% af de anmeldte arbejdsu-
lykker. 2972 børn og unge har i forbindelse med deres arbejde pådraget sig en sårskade.

43 børn og unge har fået anmeldt en arbejdsbetinget lidelse med hjerneskadediagnose1.
Dominerende blandt de anmeldte arbejdsbetingede lidelser er hudsygdomme og bevæge-
apparatsygdomme. De udgør henholdsvis 1/2 og 1/5 af diagnoserne.

Ser man på de samlede arbejdsskader, kan det konstateres, at børn og unge i alderen 10-
17 år udfører arbejde, der hvert år resulterer i at:

3 dør
7 har symptomer på en hjerneskade

22 mister en legemsdel
146 pådrager sig knoglebrud
113 får anmeldt en arbejdsbetinget lidelse

1234 får anmeldt en arbejdsulykke

1 Hjerneskadediagnose anvendes i denne rapport som en samlet be-
tegnelse for diagnoser, der spænder fra kroniske hjerneskader til kortvari-
ge opløsningsmiddelforgiftninger.
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Afsnit 1

Arbejdsulykker blandt børn og unge

Tallene i det følgende materiale er baseret på arbejdsulykker, som er anmeldt til
Arbejdstilsynet. Ifølge lovgivningen er arbejdsgiveren forpligtiget til at anmelde
en arbejdsulykke, når den medfører mindst én dags uarbejdsdygtighed ud over
den dag ulykken sker. Alle nar ret til at anmelde arbejdsulykker.

I perioden 1986-1989 samt 1991 er anmeldt i alt 6172 ulykker blandt børn og
unge. Antallet falder med 50% fra 1475 i 1986 til 741 i 1991.

Anmeldte arbejdsulykker hos 10-17 årige

I den samme periode er det samlede antal anmeldelser for alle aldersgrupper
253.949 og antallet er faldet med 30% fra 1986 til 1991.

Efter indførslen af karensdagen i 1983 skete der en stigning i de årlige antal
anmeldelser, men efter dens afskaffelse i 1987 vendte udviklingen og antallet er
faldet i de efterfølgende år. Karensdagens afskaffelse er sandsynligvis én af
årsagerne til faldet i anmeldelser.
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Det større fald i antallet af anmeldelser blandt børn og unge tyder på bedre
arbejdsforhold. Arbejdstilsynet har i de seneste år ført kampagner omkring børn
og unges arbejde. Typisk resulterer sådanne kampagner i et øget antal anmeldel-
ser, hvilket ikke har været tilfældet hos børn og unge.

Incidens
Incidensen for arbejdsulykker hos børn og unge er 9. Det vil sige, at for hver
1000 ansatte anmeldes 9 ulykker. For alle aldersgrupper er incidensen 19, og
dermed er incidensen hos børn og unge halv så stor som for alle aldersgrupper.

Fordelingen på skadetype og ulykkesår
Tabel 1.1 viser skadetyperne og deres antal samt udviklingen over år. Sårskader-
ne er den hyppigste skadetype. De udgør 48% (2972) af alle skaderne. Blandt de
meget alvorlige ulykker er der anmeldt 108 amputationer og 734 knoglebrud. Der
er anmeldt 14 dødsulykker.

I nedenstående tabel er skadetyperne inddelt i tre grupper og fordelt på ulykkesår.
Til de meget alvorlige ulykker hører amputationer, knoglebrud samt andre skader,
der omfatter større dele af legemet. De øvrige skader, inclusiv forgiftninger og
smitte, er grupperet under andre skader. Antallet af anmeldte dødsulykker falder i
den fem-årige periode, hvilket tyder på at antallet af dødsulykker falder. De
meget alvorlige ulykker er faldet med 44% fra 200 til 112, og andre ulykker er
faldet med 51 % fra 1271 til 627.

Anmeldte arbejdsulykker 1986-1989 samt 1991.
Vedrørende børn i alderen 10-17 år
Fordelt på skadetype (3 grupper) og ulykkesår
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Fordelingen på skadetype og aldersgruppe
Tabel 1.2 viser, at 96% (5896) af anmeldelserne er blandt unge i alderen 15-17
år.

I nedenstående tabel er skadetypeme inddelt i tre grupper og fordelt på alders-
gruppe. Hos børn i alderen 10-12 år fordeler de anmeldte ulykker sig med 50%
meget alvorlige og 45% andre ulykker. Blandt de 13-14 årige er 33% meget
alvorlige og 67% andre ulykker og endelig blandt de 15-17 årige er der 14%
meget alvorlige og 85 % andre ulykker. Opgørelsen viser at når ulykkerne
anmeldes hos de helt unge, så er det de alvorlige ulykker som anmeldes.

Anmeldte arbejdsulykker 1986-1989 samt 1991.
Vedrørende børn i alderen 10-17 år
Fordelt på skadetype (3 grupper) og aldersgruppe

Fordelingen på erhverv og ulykkesår samt erhverv og skadetype
Tabel 1.3 viser antallet af anmeldelser inden for de enkelte erhverv, og hvorledes
antallet har udviklet sig over år. I tabel 1.4 findes sammenhængen mellem
erhverv og skadetype.

Ser man på de samlede antal anmeldelser, er der flest inden for:

Jern- og metalindustri (20%)
Nærings- og nydelsesmiddelindustri (15%)
Undervisnings-, sundheds- og velfærdsinstitutioner (13%)
Bygge og anlæg (11%)
Detailhandel (10%)

I de angivne ulykkesår falder antallet af anmeldelser inden for jern- og metalin-
dustri, nærings-og nydelsesmiddelindustri og bygge- og anlægsvirksomhed. Mens
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udviklingen ikke er entydig for undervisnings-, sundheds- og velfærdsinstitutioner
samt detailhandel.

* Inden for erhvervsgruppen jern- og metalindustri er anmeldelserne fordelt på
industriens mange forskellige fabrikker og fremstillingsvirksomheder. De
hyppigste anmeldte skadetyper er 46% (568) sårskader, 13% (162) forstuv-
ninger m.v., 12% (145) knoglebrud og 11% (138) bløddelsskader, i alt 83%
af skaderne.

* Inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien er 61 % (567):af anmeldel-
serne inden for svineslagterier og det næststørste antal på 12% (110) er inden
for fiskeforarbejdningsfabrikker. De hyppigste anmeldte skadetyper er 71 %
(663) sårskader, 9% (84) forstuvninger og 6% (53) bløddelsskader, i alt 86%
af skaderne.

* De største antal anmeldelser inden for undervisnings-, sundheds- og vel-
færdsinstitutioner er fra lærlingeskoler som har 70% (538) af anmeldelserne.
Dernæst følger 8% (62) fra fagskoler og andet samt 6% (46) fra hospitaler.
De hyppigste anmeldte skadetyper er 43% (336) sårskader, 12% (92) for-
stuvninger, 11% (87) termiske skader og 10% (80) knoglebrud, i alt 76% af
skaderne.

* Bygge og anlæg har 38% (257) anmeldelser fra tømrer- og snedkervirk-
somheder, 23% (157) fra WS-virksomheder, 13% (88) fra entreprenører og
10% (68) fra el-mstalktørforretninger. De hyppigste skadetyper er 49% (336)
sårskader, 14% (92) forstuvninger, 14% (92) knoglebrud og 10% bløddels-
skader, i alt 87% af skaderne.

* Inden for detailhandlen er 36% (218) af anmeldelserne fra supermarkeder,
28% (167) fra varehuse og 9% (57) fra bil- og motorcykelforretninger. De
hyppigste skadetyper er 49% (293) sårskader, 15% (90) forstuvninger, 11%
(69) knoglebrud og 9% (57) bløddelsskader, i alt 84% af skaderne.

Fordelingen på skadetype (3 skadetyper), erhverv og ulykkesår
I tabel 1.5 er skadetyperne inddelt i 3 grupper og fordelt på erhverv og ulykkesår.
Tabellen giver et overblik over dels hvilke erhverv, der har anmeldt dødsulykker,
dels inden for hvilke erhverv de meget alvorlige ulykker er anmeldt.

De 14 dødsulykker er anmeldt inden for følgende erhverv:

Landbrug og jagt (4)
Papir- og grafisk industri (3)
Sten-, 1er- og glasindustri (2)
Transport-, pakhus-, og oplagringsvirksomhed (2)
Bygge-, og anlægsvirksomhed (1)
Engroshandel og vareformidling (1)
Reparation og anden servicevirksomhed (1)
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De meget alvorlige ulykker bliver især anmeldt inden for:

Jern- og metalindustri 20% (173)
Bygge- og anlægsvirksomhed 13% (114)
Landbrug og jagt 11 % (99)
Undervisnings-, sundheds-, og velfærdsinstitutioner 11% (93)
,Detailhandel9% (76)
Papir- og grafisk industri 8% (70)

I alt 72% af de alvorlige ulykker.

Fordelingen på erhverv og aldersgruppe
Tabel 1.6 viser inden for hvilke erhverv, der er anmeldt arbejdsulykker i de tre
aldersgrupper.

Blandt de 10-12 årige er 46% (28) anmeldelser inden for papir- og grafisk
industri. De fleste tilskadekomne (72%) inden for papir- og grafisk industri er
beskæftiget ved dagblade. Endvidere er 18% (16) af denne aldersgruppe be-
skæftiget inden for landbrug og jagt, nærmere bestemt landbrug og gartneri.

Blandt de 13-14 årige er 26% (55) anmeldelser inden for papir- og grafisk
industri, 15% (33) er inden for landbrug og jagt, 13% (28) er inden for jern- og
metalindustrien, og 12% (25) er inden for detailhandel.

Blandt de 15-17 årige, hvor de fleste anmeldelser er, er de dominerende erhverv
som beskrevet side 9.

Fordelingen på stilling og ulykkesår samt stilling og skadetype
Tabel 1.7 viser antallet af anmeldelser inden for de enkelte stillingsgrupper og
hvorledes antallet har udviklet sig over år. I tabel 1.8 findes sammenhængen
mellem stilling og skadetype.

Ser man på de samlede antal anmeldelser, er der flest inden for:

Specialarbejder og diverse uspecificerede (57%)
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere (10%)
Trafik- og transportarbejdere (4%)
Rør-, plade- og stålkonstruktionsarbejde (4%)
Restaurations-, hotel- og husholdningspersonale samt hjemmehjælpere (3)
Bygge- og anlægsarbejdere (3%)
Smed, værktøj smager, maskin- og metalarbejder (3%)

Disse erhverv har 84% af alle anmeldelser.

I de angivne ulykkesår falder antallet af anmeldelser inden for stillingsgruppen
specialarbejder og diverse uspecificerede. Antallet af anmeldelser falder også for
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de øvrige stillingsgrupper, men tendensen i udviklingen fra år til år er ikke
entydig.

* Stilimgsgruppen specialarbejdere og diverse uspecificerede indeholder en
række stillinger hvor ulykken er blevet anmeldt uden nærmere angivelse af
fagområde. 46% (1597) af denne stillingsgruppe er angivet som arbejdspige/-
dreng/mand, medhjælper, specialarbejder eller lignende. 34% (1176) er
angivet som elev, lærling, efg-elev euer praktikant, 11% (398) som ung-
arbejder og 5% (165) som skoleelever. De hyppigste skadetyper er 47%
(1652) sårskader, 13% (467) forstuvninger m.v., 13% (449) knoglebrud og
10% bløddelsskader, i alt 83% af skaderne.

* Blandt nærings- og nydelsesmiddelarbejdere er 60% (368) af de tilskade-
komne slagterlærlinge eller -elever. Den næststørste gruppe af tilskadekomne
er slagteriarbejdere med 15% (90). 81% (501) af skaderne er sårskader.

* Blandt trafik- og transportarbejdere er den største gruppe af tilskadekomne
avisbude/bladbude med 68 % (174) af anmeldelserne. Efterfølgende er post-
arbejdere med 17% (44) og bude/bydrenge med 14% (36). De hyppigste
skadetyperne er 31% (80) forstuvninger m.v., 28% (72) knoglebrud og 19%
(49) sårskader, i alt 78% af skaderne.

* Stillingsgruppen rør-, plade- og stålkonstruktionsarbejde har flest tilskade-
komne blandt Jdeinsmedlærlinge med 47% (104) af anmeldelserne, og blandt
blikkenslagerlærlinge med 18% (40). De hyppigste skadetyper er 42% (94)
sårskader og 14% (31) termiske skader, i alt 56% af skaderne.

* Blandt restaurations-, hotel- og husholdningspersonale samt hjemmehjæl-
pere er 30% (59) af de tilskadekomne piccoliner/piccoloer, 13% (25) er
opvaskere og 13% (25) er kokkeelever/lærlinge. De hyppigste skadetyper er
42% (83) sårskader og 21% (42) forstuvninger m.v., i alt 63% af skaderne.

- Blandt bygge- og anlægsarbejdere er 65% (114) af de tilskadekomne tøm-
rerlærlinge og 12% (21) murerlærlinge. De hyppigste skadetyper er 49% (86)
sårskader, 13% (23) knoglebrud, 13% (22) forstuvninger m.v. og 12% (21)
bløddelsskader, i alt 87% af skaderne.

I stillingsgruppen smed, værktøjsmager, maskin- og metalarbejder er 57%
(98) af de tilskadekomne maskmarbejderlærlinger og 32% (55) er smedelær-
linge. De hyppigste skadetyper er 54% (93) sårskader, 10% (18) forstuv-
ninger, 10% (17) knoglebrud og 10% (17) bløddelsskader, i alt 84% af
skaderne.

En optælling inden for alle stillingsgrupper, som er foretaget på baggrund af
bilagsmaterialet, viser at ca. 40% af anmeldelserne er elever eller lærlinge. De
resterende 60% består af en lille gruppe faglærte og en stor gruppe, som er
arbejdere, medhjælpere, assistenter eller lignende.



12

Fordelingen på skadetype (3 grupper), stilling og ulykkesår
I tabel 1.9 er skadetypeme inddelt i tre skadetyper som er fordelt på stilling og
ulykkesår. Tabellen giver et indblik i dels i hvilke stillingsgrupper dødsulykkerne
er anmeldt, dels inden for hvilke stillingsgrupper de meget alvorlige'ulykker er
anmeldt.

De 14 dødsulykker er anmeldt inden for følgende stillinger:

Specialarbejder og diverse usp. (8)
arbejdsdreng (3)
skoleelev (3)
ungarbejder (1)
EFG-elev (1)

Trafik- og transportmedarbejder, postbud mm. (3)

avisbud (3)

Uoplyst stilling (2)

Nærings- og nydelsesmiddelarbejder (1)
slagterlærling (1)

De meget alvorlige ulykker bliver især anmeldt inden for:

Specialarbejder og diverse uspecificerede (60%)
Trafik- og transportmedarbejder, postbud m.m. (9%)
Bygge- og anlægsarbejder (4%)
Beskæftiget ved landbrug og gartneri m.m. (4%)

I alt 77% af de meget alvorlige ulykker.

Fordelingen på stilling og aldersgruppe
Tabel 1.10 viser inden for hvilke stillingsgrupper, der er anmeldt arbejdsulykker i
de tre aldersgrupper.

Blandt de 10-12 årige og de 13-14 årige er 52% (143) af de tilskadekomne i
stillingsgruppen specialarbejder og diverse uspecificerede, heraf er de 46% (66)
skoleelever, 27% (39) arbejdsdrenge og 10% (14) medhjælpere. Endvidere er
33 % (92) af de tilskadekomne trafik- og transportmedarbejdere, heraf er de 95 %
(87) avisbude og de resterende 3 % er bude/bydrenge.

Blandt de 15-17 årige er de største stillingsgrupper som beskrevet på side 11.
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Underrapporteringen af arbejdsulykker
på baggrund af 5-By-Projektet

Arbejdstilsynets opgørelser over arbejdsulykker blandt børn og unge er som sagt
baseret på de anmeldte arbejdsulykker, og spørgsmålet er, hvor mange anmel-
depligtige ulykker, der sker blandt børn og unge.

5-By-Projektet, som udføres under Sundhedsstyrelsen, indeholder registreringer af
arbejdsulykker behandlet på skadestuer, og det giver mulighed for sammen-
ligninger af skadestuebehandlede arbejdsulykker og anmeldte arbejdsulykker.

Der er dog en række forhold, som besværliggør en sammenligning af de skade-
stuebehandlede arbejdsulykker og de anmeldte arbejdsulykker. I 5-By-Projektet
registreres ikke, hvor stor en del af de behandlede arbejdsulykker, der er anmel-
depligtige, og hvor mange af de anmeldepligtige, der bliver anmeldt. En under-
søgelse foretaget i 1980, "Arbejdsulykker i Århus", som blev udført af Ulykkes
Analyse Centret for Århus Amtskommune indeholder de nødvendige oplysninger
herom.

5-By-Projektet og Århus-undersøgelsen gør det muligt på baggrund af en række
antagelser at beregne, hvor stor underrapporteringen er af arbejdsulykker blandt
børn og unge. En nærmere beskrivelse af argumentation for antagelseme og en
beskrivelse af de egentlige beregninger findes i metodeafsnittet.

Underrapportering af arbejdsulykker
Underrapporteringen af arbejdsulykker blandt børn og unge er beregnet til 75 % i
1991. Det vil sige, at ud af 100 arbejdsulykker anmeldes 25.

Den høje underrapportering skal ses i lyset af, at børn og unge i nogle fritidsjob
arbejder under arbejdsforhold, som betyder, at arbejdsulykker ikke bliver synlige
for arbejdsgiveren. Et eksempel er avisbude, som får leveret aviser til udbring-
ning på deres bopæl. De er ikke i kontakt med deres arbejdsgiver i løbet af
arbejdsdagen, og hvis de unge ikke gør arbejdsgiveren opmærksom på eventuelle
arbejdsulykker, vil vedkommende forblive uvidende herom.

Som tidligere nævnt, skal arbejdsulykker i følge loven anmeldes ved én dags
uarbejdsdygtighed ud over tilskadekomstdagen. For børn og unge, der blot
arbejder én til to dage om ugen, er det muligt, at uarbejdsdygtighed efter en
arbejdsulykke ikke bliver synlig, fordi den unge under alle omstændigheder ikke
skulle arbejde i de følgende dage efter ulykken.

På baggrund af betragtninger, der redegøres nærmere for i metodeafsnittet,
konkluderes det endvidere, at underrapporteringen har ligget på samme niveau i
de seneste år.



Tabel 1.1. Anmeldte arbejdsulykker 1986-1989 samt 1991. 14

Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype og ulykkesår

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0760-52 / UB 2. Marts 1993
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Fordelt på skadetype og aldersgruppe
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på erhverv og ulykkesår

(CONTINUED)
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på erhverv og ulykkesâr
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på erhverv og skadetype

(CONTINUED)
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på erhverv og skadetype
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype (3 grupper) samt erhverv og ulykkesår

Skadetype: Død

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0760-52 / UB 2. Marts 1993
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype (3 grupper) samt erhverv og ulykkesår

Skadetype: Meget alvorlige ulykker
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Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0760-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 1.5. Anmeldte arbejdsulykker 1986-1989 samt 1991. 22

Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype (3 grupper) samt erhverv og ulykkesår '

Skadetype: Meget alvorlige ulykker
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Vedrørende børn i alderen 10-17' år

/ Fordelt på skadetype (3 grupper) samt erhverv og ulykkesår

Skadetype: Andre ulykker

(CONTINUED)
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype (3 grupper) samt erhverv og ulykkesår

Skadetype: Andre ulykker

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0760-52 / UB 2. Marts 1993
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på erhverv og aldersgruppe

(CONTINUED)
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på erhverv og aldersgruppe
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på stilling og ulykkesår
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Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0760-52 / UB 2. Marts 1993
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Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0760-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 1.8. Anmeldte arbejdsulykker 1986-1989 samt 1991. 29

Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på stilling og skadetype

(CONTINUED)
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på stilling og skadetype
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype (3 grupper) samt stilling og ulykkesår

Skadetype: Død
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Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0760-52 / UB 2. Marts 1993
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype (3 grupper) samt stilling og ulykkesår

Skadetype: Meget alvorlige ulykker

(CONTINUED)
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype (3 grupper) samt stilling og ulykkesår
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype (3 grupper) samt stilling og ulykkesår

Skadetype: Andre ulykker
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Skadetype: Andre ulykker
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på stilling og aldersgruppe
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Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på stilling og aldersgruppe

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0760-52 / UB 2. Marts 1993
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Afsnit 2

Arbejdsbetingede lidelser
blandt børn og unge

Tallene i det følgende er baseret på de arbejdsbetingede lidelser, som er anmeldt
til Arbejdstilsynet. Læger og tandlæger er i følge lovgivningen forpligtiget til at
anmelde mistænkte eller konstaterede arbejdsbetingede lidelser. Alle andre, f.eks.
skadelidte selv, fagforening eller arbejdsgiver, har ret til at anmelde.

Det totale antal anmeldte arbejdsbetingede lidelser er forholdsvis lille, og derfor
vil den detaljerede del af følgende beskrivelse fremhæve de absolutte tal frem for
procentdele.

I perioden 1987-1991 er der anmeldt i alt 567 arbejdsbetingede lidelser hos børn
og unge i alderen 10-17 år. Antallet er faldet med ca. 37% fra 137 i 1987 til 86 i
1991.

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser hos 10-17 årige



39

I den samme periode er det samlede antal anmeldelser for alle aldersgrupper
79.749 og antallet er faldet med 21 % fra 1987-1991.

Det større fald i antallet af anmeldelser hos børn og unge kan tolkes som en følge
af et forbedret arbejdsmiljø. j\rbejdstilsynet nar omkring 1990 ført kampagner
omkring børn og unges arbejde. En sådan øget offentlighed omkring børn og
unges arbejdsforhold kan skærpe opmærksomheden hos lægerne og resultere i
flere anmeldelser. Det er derfor bemærkelsesværdigt positivt, at antallet af
anmeldelser er faldet så meget.

Incidens
Incidensen for arbejdsbetingede lidelser hos børn og unge beregnet til 0,8. Det vil
sige, at for hver 1000 ansatte anmeldes ca. 1 lidelse om året. For alle alders-
grupper er incidensen beregnest til 6, og dermed er incidensen hos børn og unge
er ca 1/6 af, hvad den er for alle aldersgrupper.

Fordelingen på hoveddiagnose og registreringsår
Tabel 2.1 viser hoveddiagnoser og deres antal samt udviklingen over år. Hudsyg-
domme er den hyppigste hoveddiagnose med 298 tilfælde. Faldet i anmeldelserne
er rimeligt fordelt mellem de enkelte hoveddiagnosegrupper, bortset fra gruppen
af hudsygdomme der ligger på et fortsat højt niveau. Antallet af anmeldte hjeme-
skader er faldet med ca. halvdelen. Dette kan være en følge af Arbejdstilsynets
særlige indsats omkring børns arbejde med opløsningsmidler i slutningen af
80'erne.

* Blandt de i alt 12 anmeldte infektionssygdomme er 7 svinerosen.

* I gruppen af hjerneskade-diagnoser er 7 anmeldt som organisk betingede
hjerneskader. 36 er anmeldt som akutte forgiftninger af opløsningsmidler, og
en særlig undersøgelse har vist, at der ikke er tale om kroniske skader.

* Blandt de 22 allergiske lidelser, eksklusiv hudsygdomme, er 12 astma og 8
høfeber.

* I den store gruppe af hudsygdomme er eksem dominerende. 173 diagnoser er
toksisk eksem, 43 er allergisk eksem og 52 er uspecificeret eksem.

* For bevægapparatsygdomme er 8 diskusprolaps og 22 ondt i ryggen (lum-
bago og lændesmerter). Endvidere er 35 myoser og 59 er senelidelser (tendo-
vagmitis).

* I gruppen af mangelfuldt definerede tilstande er 12 ud af de 19 registreret
som hovedpine.
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* I gruppen med traumer og toksiske påvirkninger er dels registiet 9 legems-
beskadigelser, der er af en karakter, der kan tolkes som både en arbejdsbe-
tinget lidelse og som en arbejdsulykke, dels 7 påvirkninger af toksiske stoffer.

Fordelingen på hoveddiagnose og aldersgruppe
Tabel 2.2 viser fordelingen mellem hoveddiagnose og aldersgruppe. Langt den
største del af anmeldelserne findes i aldersgruppen af 15-17 årige: 543 ud af de i
alt 567. De dominerende lidelser i denne gruppe er som beskrevet ovenfor.
Blandt de 23 anmeldelser blandt 13-14 årige er hudsygdomme dominerende.

Fordelingen på erhverv og registreringsår samt erhverv og hoveddiagnose
Tabel 2.3 viser antallet af anmeldelser inden for de enkelte erhverv, og tabel 2.4
sammenhængen mellem erhverv og hoveddiagnoser.

Ser man på de samlede antal anmeldelser er der flest inden for:

Detailhandel (91)
Nærings- og nydelsesmiddeündustri (87)
Jern- og metalindustri (65)
Restaurations- og hotelvirksomhed (59)

Antallet af anmeldelser falder inden for erhvervsgrupperne landbrug og jagt,
bygge- og anlæg, engroshandel og vareformidling, og undervisnings-, sundheds-
og velfærdsinstitutioner. Tallene er relative små, hvorfor de skal vurderes med
forsigtighed. Inden for jern- og metalindustri er faldet dog tydeligere. For de
øvrige erhvervsgrupper er der ikke en entydig udvikling i antallet af anmeldelser.

* Detailhandel: Det største antal anmeldelser er på 21 inden for supermarke-
der, 12 for slagterforretninger, 12 for varehuse og 10 for købmandshandel.
De resterende 36 anmeldelser er jævnt fordelt blandt øvrige forretninger. Ud
af de 91 hoveddiagnoser er 54 hudsygdomme og 26 bevægapparatsygdomme.

* Nærings- og nydelsesmiddelindustri: De største grupper er 20 anmeldelser
inden for slagterier, 11 inden for fiskeforarbejdningsfabrikker og 43 inden for
bagerforretninger og konditorier. I alt 74 ud af de 87 anmeldelser. De
hyppigste hoveddiagnoser er 60 hudsygdomme og 11 bevægapparatsygdom-
me.

* Jern- og metalindustri: Anmeldelserne er jævnt fordelt inden for de enkelte
erhverv i denne gruppe. Blandt de 65 hoveddiagnoser er 21 hudsygdomme,
15 bevægapparatsygdomme og 11 hjerneskade-diagnoser.

* Restaurations- og hotelvirksomhed: Anmeldelserne fordeler sig med 36
inden for restaurationsvirksomhed og 23 for hotelvirksomhed. Hoveddiagno-
ser fordeler sig med 55 hudsygdomme og 15 bevægapparatsygdomme.
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* Reparation og anden servicevirksomhed: 21 anmeldelser er fra gruppen af
frisører og skønhedssaloner, 11 fra autoreparation, -værksteder og -service og
5 er fra autolakereri. I alt 37 ud af de 41 anmeldelser. Den hyppigste hoved-
diagnose er hudsygdomme med 31 anmeldelser.

* Undervisnings-, sundheds- og velfærdsinstitutioner: Den største gruppe er
13 anmeldelser fra lærlinge- og andre fagskoler. De resterende 16 er jævnt
fordelt på de øvrige institutioner. Blandt de 29 hoveddiagnoser er 13 hudsyg-
domme og 6 bevægapparafsygdomme.

* Landbrug og jagt: Anmeldelserne fordeler sig med 16 inden for landbrug og
12 inden for gartneri. Den hyppigst hoveddiagnose er hudsygdomme med 21
anmeldelser.

Tabel 2.7 kan også anvendes til at få uddybet inden for hvilke erhverv de enkelte
hoveddiagnoser bliver anmeldt. Her skal nævnes inden for hvilke erhverv der er
blevet anmeldt flest hjerneskade-diagnoser:

Jern- og metalindustri (11)
Træ- og møbelindustri (7)
Tekstil-, beklædnings- og læderindustri (5)

I alt 23 ud af de 43 hjerneskade-diagnoser.

Ønsker man en uddybning af sammenhængen mellem de enkelte aldersgrupper,
erhverv og hoveddiagnoser findes denne i tabel 2.6.

Fordelingen på erhverv og aldersgruppe
Tabel 2.5 viser inden for hvilke erhverv, der er anmeldt arbejdsbetingede lidelser
i de tre aldersgrupper.

Blandt de 13-14 årige er 5 anmeldt inden for landbrug og gartneri, 5 inden for
restaurations- og hotelvirksomhed, 4 inden for detailhandel, 3 inden for jern- og
metalindustri og 2 inden for papir- og grafisk industri, i alt 19 ud af de 23
anmeldelser.

Blandt de 15-17 årige findes de fleste anmeldelser inden for erhvervene beskrevet
side 39 og 40.

Fordelingen på stilling og regiistreringsår samt stilling og hoveddiagnose
Tabel 1.7 viser i hvilke stillingsgrupper børn og unge, som har fået anmeldt en
arbejdsbetinget lidelse, befinder sig. I tabel 2.8 findes sammenhængen mellem
stilling og skadetype.
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De største stillingsgrupper er:

Specialarbejder og diverse uspecificerede (128)
Restaurations-, hotel- og husholdningspersonale samt hjemmehjælpere (84)
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere (80)
Ejendomsfunktionær, pedel og rengøringspersonale (51)
Butikspersonale, agent, ejendomshandler (27)
Beskæftiget ved landbrug, gartneri m.m. (27)
Turistmedarbejder, frisør, vaskeripersonale m.m. (23)

I alt 420 ude af de 567 anmeldelser.

* Specialarbejder og diverse uspecificerede: 61 er registreret som arbejds-
drenge, 13 som arbejdsmænd, 10 som medhjælpere og 9 som EFG elever. I
alt 93 ud af de 125 anmeldelser. De hyppigste hoveddiagnoser er 41 hudsyg-
domme, 38 bevægapparatsygdomme og 21 hjerneskade-diagnoser, i alt 100
hovediagnoser.

* Restaurations-, hotel og husholdningspersonale samt hjemmehjælp: 13
anmeldte er kokkeelever, 13 køkkenarbejdere/medhjælpere, 18 opvaskere, 4
tjenerelever og 8 piccoloer/piccoliner, i alt 56 ud af de 84 anmeldelser. De
hyppigste hoveddiagnoser er 62 hudsygdomme og 20 bevægapparatsygdom-
me, i alt 82 hoveddiagnoser.

* Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere: Inden for bagerfaget er anmeldelser-
ne fordelt med 3 bagere, 34 bagerlærlinge og 6 bagerarbejdere/medhjælpere.
Inden for slagterfaget er 4 slagtere, 16 slagterelever/lærlinge og 9 slagteri-
arbejdere/medhjælpere. Den største hoveddiagnosegruppe er hudsygdomme
med 59 anmeldelser.

* Ejendomsfunktionær, pedel og rengøringspersoner: Ud af de 51 anmeldel-
ser er 49 registreret som rengøringsarbejdere/medhjælpere. Den største
hoveddiagnosegruppe er hudsygdomme med 59 anmeldelser.

* Butikspersonale: De 27 anmeldelser er fordelt med 6 elever/lærlinge, 12
ekspedienter og 9 butiksarbejdere/medhjælpere. De hyppigste hoveddiagnoser
er 16 hudsygdomme og 10 bevægapparatsygdomme.

* Beskæftiget ved landbrug og gartneri m.m.: Både inden for landbrug og
gartneri gælder at de fleste anmeldelser er arbejdere/medhjælpere. Den største
hoveddiagnose er hudsygdomme med 21 anmeldelser.

* Turistmedarbejder, frisør, vaskeripersonale m.m.: Af de 23 anmeldelser er
20 inden for frisørfaget. 5 er frisører, 13 er frisørelever/lærlinge og 2 er
frisørmedhjælpere. Den hyppigste hovediagnose er hudsygdomme med 21 an-
meldelser.
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En optælling inden for alle stillingsgrupper, som er foretaget på baggrand af
bilagsmaterialet, viser at ca. 24% af anmeldelserne er elever/lærlinge og ca. 60%
er arbejdere/medhjælpere. De resterende er en blandet grappe af faglærte,
uspecificerede og stillingsbetegnelser, som ikke har kunnet grupperes umiddel-
bart.

Tabel 2.6 kan endvidere anvendes til at få uddybet inden for hvilke stillings-
grupper de enkelte hoveddiagnoser anmeldes. Her skal fremhæves stillingsgrupper
med flest hjerneskade-diagnoser uddybes:

Specialarbejder og diverse uspecificerede (21)
arbejdsdreng/arbejdsmand/medhjælp (16)
specialarbejder (3)
EFG-elever (2) ..

Uoplyst stilling (4)

Træindustriarbejder, værkstedssnedker m.m. (3)
Urner (1)
træindustriarbejder (1)
møbelarbejder (1)

Sætter, trykker, bogbinder m.m. (3)
trykkerimedhjælper (1)
serigraf (1)
reprokopist (1)

Fordelingen på stilling og aldersgruppe
Tabel 1.9 viser inden for hvilke stillingsgrupper, der er anmeldt arbejdsulykker i
de tre aldersgrupper.

Blandt de 13-14 årige er 6 tilskadekomne i stillingsgruppen rest-, hotel og
husholdningspersonale, heraf er 3 opvaskere, 1 køkkenmedhjælp og 1 grill-
arbejder. Blandt de øvrige tilslcadekomne er 6 beskæftiget som gartnermed-
hjælpere, 3 som arbejdsdrenge/medhjælpere, 2 som avisbude, 2 som rengørings-
assistenter, 1 som metalrenser, 1 som limer inden for træindustriarbejde m.m. og
1 som industrilakerer. Den sidste af de 23 anmeldelser er uoplyst.

Blandt de 15-17 årige er stillingerne som beskrevet side 41.



Tabel 2.1. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. . 44

Vedrørende børn i alderen 10-17 år.

Fordelt på hoveddiagnose og registreringsår.

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Harts 1993
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Tabel 2.2. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. . 45

Vedrørende børn i alderen 10-17 äir.

Fordelt på hoveddiagnose og aldersgruppe.

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.3. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. 46

Vedrørende børn i alderen 10-17 år.

Fordelt på erhverv og registreringsår.

i

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.4. Armeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. 47
Vedrørende børn i alderen 10-17 år.
Fordelt på erhverv og hoveddiagnose.

(CONTINUED)

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.4. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. 48

Vedrørende børn i alderen 10-17 år.

Fordelt på erhverv og hoveddiagnose.

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.5. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser .1987-1991. , 49
Vedrørende børn i alderen 10-17 år.
Fordelt på erhverv og aldersgruppe.

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.6. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. . 50
Vedrørende børn i alderen 10-17 år.
Fordelt på aldersgruppe samt erhverv og hoveddiagnose.

Aldersgruppen 10-12. år

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.6. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. 51
Vedrørende børn i alderen 10-17' år.
Fordelt på aldersgruppe samt erhverv og hoveddiagnose.

Aldersgruppen 13-14 år

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.6. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. 52

Vedrørende børn i alderen 10-17 år.

Fordelt på aldersgruppe samt erhverv og hoveddiagnose.

Aldersgruppen 15-17 år

(CONTINUED)

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.6. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. 53

Vedrørende børn i alderen 10-17 år.

Fordelt på aldersgruppe samt erhverv og hoveddiagnose.

Aldersgruppen 15-17 år

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.7. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. 54

Vedrørende børn i alderen 10-17 år.

Fordelt på stilling og registreringsår.

(CONTINUED)

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.7. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. 55

Vedrørende børn i alderen 10-17 år.

Fordelt på stilling og registreringsår.

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.8. Anmeldte arbèjdsbetingede lidelser 1987-1991. 56

Vedrørende børn i alderen 10-17 år.

Fordelt på stilling 09 hoveddiagnose.

(CONTINUED)

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabet 2.8. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. 57

Vedrørende børn i alderen 10-17 år.

Fordelt på stilling og hoveddiacinose. ,

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.9. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. 58
Vedrørende børn i alderen 10-17 år.
Fordelt på stilling og aldersgruppe.

(CONTINUED)

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



Tabel 2.9. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1987-1991. 59
Vedrørende børn i alderen 10-17 ar.
Fordelt på stilling og aldersgruppe.

•

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 92-0762-52 / UB 2. Marts 1993



60

Afsnit 3

Anmeldte arbejdsskader
til Arbejdsskadestyrelsen

Aibejdsskadestyrelsen har til denne rapport udarbejdet et materiale öm arbejds-
skader blandt børn og unge, som er blevet anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. I
det omfang det er muligt, sammenlignes dette materiale med de til Arbejdstilsynet
anmeldte arbejdsskader.

I følge lov om arbejdsskadeforsikring skal arbejdsgiveren anmelde arbejdsskader,
der antages at kunne begrunde krav om erstatningsydelser. Skaderne skal an-
meldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab - eller når forsikring ikke er tegnet
til Arbejdsskadestyrelsen. Forsikringsselskabet oversender derefter anmeldelsen til
Arbejdsskadestyrelsen hvis arbejdsskaden 1) har medført eller må antages at ville
medføre skadelidtes død, 2) antages at ville medføre erstatning for tab af er-
hvervsevne eller godtgørelse for varigt mén, eller 3) har medført, at skadelidte
endnu 5 uger efter skadens indtræden ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i
fuldt omfang.

Både formodede og konstaterede arbejdsbetingede lidelser skal anmeldes af læger
og tandlæger til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Endvidere er arbejds-
giveren i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven forpligtiget til at anmelde
erhvervssygdomme, som han/hun bliver bekendt med, og som antages at kunne
medføre ydelser efter loven.

Materialet fra Arbejdsskadestyrelsen indeholder anmeldte arbejdsskader til
arbejdsskadeforsikringen fra skadeårene 1985-1987, og det bemærkes, at skade-
året 1987 ikke er fuldstændig. Årsagen til at 1987 ikke er fuldstændig, og at
skadeårene efter 1987 ikke er medtaget er, at sager i Arbejdsskadestyrelsen indtil
1991 først er blevet registreret til statistisk behandling efter endt sagsbehandling.
For børn og unge er genoptagelsesfristen 5 år, og det betyder, at der i praksis kan
gå mere end 5 år, før en sag er endelig afsluttet. Den lange genoptagelsesfrist
skyldes at i nogle tilfælde kan erhvervsevnetabet ikke vurderes, før barnet er helt
udvokset, idet det er muligt at vokse fra visse skader.

Materialet fra Arbejdsskadestyrelsen skal endvidere ses med det forbehold, at
sager, hvor aldersoplysninger ikke er registreret, ikke har kunnet medtages.

Anmeldte arbejdsskader til Arbejdsskadestyrelsen
I 1985-1987 er 526 arbejdsskader anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, hvilket
omfatter både ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Heraf er 47 erhvervssyg-
domme blevet afvist. 3 erhvervssygdomme er anerkendt men henlagt. Det drejer
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sig om erhvervssygdomme, som er omfattet af loven, men hvor skadelidte ikke
har ønsket at medvirke til sagens videre behandling. Tilbage er 476 arbejdsu-
lykker og anerkendte erhvervssygdomme, hvor der er truffet afgørelse om
erstatning/ikke erstatning. Af de 476 arbejdsskader udgør 401 arbejdsulykker.

I det følgende behandles de 479 anerkendte erhvervssygdomme og formelt
behandlede arbejdsulykker. I følge Arbejdsskadestyrelsen illustrerer tallene for
1986-1987 meget godt størrelsesordenen for de årlige anerkendte arbejdsskader
blandt børn og unge.

Formelt afgjorte arbejdsulykker
Nedenfor gengives Arbejdsskadestyrelsens opgørelse over arbejdsulykker, hvorom
der er truffet en formel afgørelse, fordelt på kendelse og skadeår.

Ved kendelsen "nulafgørelse" forstås arbejdsulykker, hvor der er truffet en formel
afgørelse om, at skadelidte ikke har sådanne mén eller et sådant erhvervsevnetab,
at det berettiger til erstatning.

Tabel 3.1 Formelt afgjorte arbejdsulykker fordelt på kendelse og skadeår

Antallet at arbejdsulykker der resulterer i udbetaling af erstatning ligger konstant i
1985-1987.

Over en tre-årig periode træffer Arbejdsskadestyrelsen formel afgørelse om
gennemsnitlig 10% af de anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, og heraf
medfører ca. halvdelen udbetaling af erstatning.

Den gennemsnitlige méngrad for de 229 arbejdsulykker, der har medført erstat-
ning er 11,12. Blandt disse hair 13 arbejdsulykker medført erhvervsevnetab, og
det gennemsnitlige erhvervsevnetab er 31,54%.

Det er ikke muligt at lave direkte sammenligninger af skaderne, der har medført
en formel afgørelse i Arbejdssikadestyrelsen og de anmeldte arbejdsskader til
Arbejdstilsynet, da Arbejdsskadestyrelsen registrerer diagnosen for skaden og
Arbejdstilsynet skadetypen. Men det er muligt at sammenligne erhverv. Arbejds-
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skadestyrelsen har opdelt erhvervene efter ISIC 1. ciffer, og på dette niveau
sammenlignes med fordelingen af de anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.

De 401 formelt afgjorte arbejdsulykker er fordelt på følgende erhverv angivet
med ISIC 1. ciffer:

3 Fremstillingsindustri 159 (40%)
1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 90 (22%)
6 Handel og restauration 57 (14%)
5 Bygge og anlæg 40 (10%)
9 Tjenesteydelser 40 (10%)
7 Transport 13 (3%)
2 Råstofindvinding 1 (< 1 %)
8 Bank og financieringsvirksomhed m.v. 1 (< 1 %)

Denne fordeling af de afgjorte arbejdsulykker stemmer godt overens med for-
delingen af de anmeldte arbejdsulykker i tabel 1.3., bortset fra fremstillingsin-
dustri, der har 50% af anmeldelserne, og landbrug, skovbrug og fiskeri, der har
4% af anmeldelserne. At der findes forholdsvis flere afgørelser inden for land-
brug m.v. kan hænge sammen med, at de meget alvorlige ulykker bl.a. anmeldes
inden for dette erhverv, som beskrevet side 9-10. For fremstillingsindustrien kan
de forholdsvis færre afgørelser hænge sammen med, at de anmeldte arbejdsu-
lykker er af en karakter der i mindre omfang fører til erstatningssager i forhold til
de øvrige erhverv.

Anerkendte erhvervssygdomme
I tabel 3.2 er opgivet erhvervssygdomme anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen fordelt
på kendelse og skadeår. Ved kendelsen "nulafgørelse" forstås lidelser, hvor der er
truffet formel afgørelse om, at skadelidte ikke sådanne mén eller et sådant
erhvervsevnetab, at det berettiger til erstatning.

Tabel 3.2 Erhvervssygdomme fordelt på kendelse og skadeår.
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Tabel 3.2 viser, at der i 1987 er afvist forholdsvis flere end de øvrige år, og at
antallet af sager, der medfør«» erstatning falder i 1985-1987.

Over en perioden på 3 år anerkender Arbejdsskadestyrelsen gennenfsnitlig 30% af
de arbejdsbetingede lidelser der anmeldes til Arbejdstilsynet, og heraf medfører
ca. halvdelen erstatning.

For de 40 arbejdsbetingede lidelser, som har fået tilkendt erstatning, er den
gennemsnitlige méngrad 9,0, og blandt disse har ingen fået erhvervsevnetab.

Blandt de anerkendte erhvervssygdomme er den største diagnosegruppe hud-
lidelser med 66 tilfælde. De øvrige anerkendte erhvervssygdomme er fordelt med
3 på hoveddiagnosen lungelidelser, 2 på andre bevægapparatsygdomme, 2 på
opløsningsmidler og 5 på andre erhvervssygdomme.

Lidelserne er blevet anerkendt inden for følgende erhverv angivet med ISIC 1.
ciffer:

3 Fremstillingsvirksomhed^) (38%)
6 Handel og restauration 28 (36%)
1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 9 (12%)
9 Tjenesteydelser 10 (13%)
5 Bygge og anlæg 1 (1 %)

De anmeldte arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet er fordelt med 5 % inden
for landbrug m.v. og med 30% inden for handel og restauration. For de øvrige
erhverv svarer fordelingen af de anerkendte lidelser til fordelingen af anmeldte
lidelser til Arbejdstilsynet. At der anerkendes flere lidelser inden for landbrug
m.v. og handel og restauration skal bl.a. ses i lyset af, hvilke lidelser, der opstår
og anmeldes inden for de enkelte erhverv, og hvilke lidelser der anerkendes.

Inden for landbrug m.v. og handel og restauration er de anerkendte erhvervs-
sygdomme hudlidelser. Dette er også tilfældet inden for tjenesteydelser. Inden for
fremstillingsvirksomhed er den største gruppe hudlidelser, men derudover er der
også anerkendt lungelidelser, andre bevægapparatsygdomme, opløsningsmidler og
andre erhvervssygdomme. Inden for bygge og anlæg er den anerkendte erhvervs-
sygdom hoveddiagnosen opløsningsmidler.
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Afsnit 4 - metoder

Beskæftigelsestal
og beregning af incidens

I dette afsnit skal kort redegøres for beskæftigelsestal for børn og ui&ge i alderen
10-17 år og hvorledes incidensen, som er angivet i de tidligere afsnit, beregnes på
baggrund af beskæftigelsestallene.

Beskæftigelsestallene baseret på den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik og
tallene stammer fra tabel 2 i publikationen "Arbejdsmarked 1992:15, Regi-
sterbaseret arbejdsstyrkestatistik ultimo november 1990".

I opgørelsen har Danmarks Statistik sat en løngrænse, der betyder, at personer
med lavere indkomst end 5.335 kr./år (svarende til 80 timer på mindsteløn) ikke
er registreret. I tabellen er beskæftigelsestallene opgjort for personer under 15 år
og for hver af aldrene 15, 16 og 17 år. Det antages, at der er registreret meget få
eller ingen børn under 10 år i gruppen af personer under 15 år, da lovgivningen
siger at børn under 10 år ikke må have erhvervsarbejde.

Opgørelsen viser, at ultimo november 1990 er 26.128 børn under 15 år beskæfti-
get og 111.036 15-17 årige unge. I alt 137.164 børn og unge mellem 10 og 17 år.

Det totale beskæftigelsestal for alle aldersgrupper er 2.650.094.

Incidenstallet udtrykker hvor mange arbejdsulykker eller arbejdsbetingede lidelser
der anmeldes pr. 1000 beskæftiget. Det gennemsnitlige incidenstal pr. 5 år
beregnes på følgende måde:

Incidens = (antal anmeldte skader: (5 år x antal beskæftiget)) x 1000
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Antagelser og metoder ved beregning
af underrapportering af arbejdsulykker

I afsnit 1 er beskrevet, hvor stor underrapporteringen er for arbejdsulykker blandt
børn og unge og i det følgende redegøres for, hvilke antagelser og beregnings-
metoder der ligger til grand. En del af denne redegørelse er lavet på baggrand af
en ikke offentliggjort rapport om underrapportering af arbejdsulykker lavet i
Arbejdsskaderegisteret.

Antagelser
5-By-Projektet blev sat i gang i 1990 af Sundhedsstyrelsen som et led i regerin-
gens forebyggelsesprogram, og med det formål at reducere antallet af færdsels-
og arbejdsulykker samt hjemme- og fritidsulykker. I projektet indsamles ulykkes-
data fra 5 skadestuer i henholdsvis Glostrup, Eterlev, Frederikssund, Randers og
Esbjerg. Til estimering af underrapporteringen inddrages data, der stammer fra et
samlet optageområde på 32 kommuner, hvilket er de kommuner, som deltog i
1990. Senere er der blevet inddraget flere kommuner i 5-By-Projektet. Der ligger
en række antagelser til grund for, at tallene i 5-By-Projektet kan konverteres til
hele landet:

* 5-By-Projektets tal for denne rapport dækker som sagt 32 kommuner med en
befolkning i 1989 på ca. 675.000. Det svarer til ca. 13% af Danmarks
befolkning. I følge "Statusrapport, september 1991" fra 5-By-Projektet er de
0-14 årige og de 15-64 årige overrepræsenteret i forhold til resten af landet
med henholdsvis 1,2% og 3,2%. Overrepræsentationen er dog ikke større,
end at den vil påvirke de endelige resultater af beregningerne meget lidt. Det
antages derfor, at andelen af de 10-17 årige svarer til den øvrige del af
landet.

* I følge den tidligere omtalte rapport fra Arbejdsskaderegisteret, viser op-
gørelser fra Danmarks Statistik i 1990, at arbejdsstyrken i de 32 kommuner
udgør ca. 13% af landets samlede arbejdsstyrke. Endvidere viser sammen-
ligninger, at erhvervsstrukturen, defineret som antallet af beskæftigede i hvert
erhverv og den indbyrdes størrelsesfordeling mellem erhvervene, er sammen-
lignelig med resten af landet. Det antages, at disse forhold også gælder for
gruppen af de 10-17 årige.

* Tilbøjeligheden til at anvende skadestuer ved arbejdsulykker kan afhænge af
afstanden til skadestuen, og dermed vil antallet af behandlede arbejdsulykker
være afhængig af optageområdets land-by struktur. Endvidere kan tendensen
til at anvende skadestuer variere mellem aldersgrupperne. Her antages at
sådanne forskelle ikke påvirker konverteringen fra de 5 skadestuer til hele
landet.
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Begrænsningerne ved 5-By-Projektet er manglende oplysninger om andelen af
anmeldepligtige arbejdsulykker blandt de skadestuebehandlede arbejdsulykker, og
hvor mange af disse, der er blevet anmeldt. Derfor inddrages oplysninger fra
undersøgelsen, "Arbejdsulykker i Århus", foretaget i 1980, som biet udført af
Ulykkes Analyse Centret for Århus Amtskommune. Århus-undersøgelsen viste, at
48 % af de skadestuebehandlede arbejdsulykker var anmeldepligtige, og af disse
blev 49% anmeldt. Endvidere viste undersøgelsen, at 36% af ulykkerne, der blev
anmeldt til Arbejdstilsynet i Århus-området, ikke var blevet behandlet på skade-
stuerne.

For at løse problemet med de manglende oplysninger i 5-By-Projektet antages det,
at tallene fra Århus-undersøgelsen i 1980 stadig er gældende i 1991. Dermed
antages det blandt andet, at tilskadekomne ved arbejdsulykker i 1991 i samme
omfang benytter sig af skadestuer frem for egen læge som i 1980.

Endvidere er en nødvendig antagelse, at resultaterne fra Århus-undersøgelsen kan
anvendes på gruppen af børn og unge, som betragtes isoleret fra de øvrige
aldersgrupper. Der dog det forbehold, at børn nok oftere kommer på skadestuen
ved mindre ulykker end voksne gør. På denne baggrund kan andelen af anmelde-
pligtige arbejdsulykker for børn og unge, blandt arbejdsulykkerne behandlet på
skadestuerne, ligge lavere end de 48 %.

Beregning af underrapporteringen i 1991
En opgørelse fra 5-By-Projektet lavet til denne rapport viser, at 861 børn og unge
i alderen 10-17 år er blevet behandlet på skadestuerne for følgerne af en arbejdsu-
lykke i 1990 og 686 er behandlet i 1991. Det er et fald på 20%.

I det følgende beregnes underrapporteringen på baggrund af tallene for 1991, da
tallene for arbejdsulykkerne i 1990 endnu ikke er registreret færdig. Antallet af
behandlede arbejdsulykker i 1990 vil blive anvendt til at vurdere, hvorledes
niveauet for underrapporteringen har ligget de forrige år.

De 686 behandlede arbejdsulykker i 1991 svarer til 5276 ulykker på landsplan,
idet indbyggerne i området svarer til 13 % af Danmarks befolkning. Af disse 5276
antages, på baggrund af Århus-undersøgelsen, at 48% er anmeldepligtige. Det vil
sige, at 2532 arbejdsulykker skulle være anmeldt på baggrund af de skadestuebe-
handlede arbejdsulykker.

I 1991 er der anmeldt 741 arbejdsulykker, og set i forhold til de 2532 giver det
en underrapportering på ca. 70%. Det vil sige, at for hver 100 anmeldepligtige
arbejdsulykker behandlet på skadestuerne bliver 30 arbejdsulykker anmeldt til
Arbejdstilsynet.

I underrapporteringen på 70% er ikke medtaget arbejdsulykker, som ikke er
blevet behandlet på skadestuerne. Århus-undersøgelsen viser som sagt, at 36% af
de anmeldte arbejdsulykker ikke er blevet behandlet på skadestuerne, og det
antages derfor, at ca. 266 ud af de 741 anmeldte arbejdsulykker blandt børn og
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unge ikke har været behandlet på en skadestue. Endvidere antages det, at under-
rapporteringen for arbejdsulykker, der ikke er behandlet på skadestuerne, ligger
på samme niveau, 51 %, som for arbejdsulykker behandlet på skadestuerne. (49%
af de anmeldepligtige arbejdsulykker fra skadestuerne anmeldes). Êtèrefter kan det
totale antal anmeldepligtige arbejdsulykker, der ikke er blevet behandlet på
skadestuer, beregnes til 542. Lægges hertil de 2532 arbejdsulykker, der er
behandlet på skadestuerne, giver det 3074 anmeldepligtige arbejdsulykker. I
forhold til de 741 anmeldte, jjiver det en underrapportering på ca. 15%.

Beregningerne viser altså, at i 1991 blev der for hver 100 anmeldepligtige
arbejdsulykker anmeldt 25.

Den høje underrapportering slkal ses i lyset af, at børn og unge i nogle fritidsjob
arbejder under arbejdsforhold, som betyder, at arbejdsulykker ikke bliver synlige
for arbejdsgiveren. Et eksempel er avisbude, som far leveret aviser til udbring-
ning på deres bopæl. De er ii:ke i kontakt med deres arbejdsgiver i løbet af
arbejdsdagen, og hvis de unge ikke gør arbejdsgiveren opmærksom på eventuelle
arbejdsulykker, vil vedkommende forblive uvidende herom.

Som tidligere nævnt, skal arbejdsulykker i følge loven anmeldes ved én dags
uarbejdsdygtighed ud over tilskadekomstdagen. For børn og unge, der blot
arbejder én til to dage om ugen, er det muligt, at uarbejdsdygtighed efter en
arbejdsulykke ikke bliver synlig, fordi den unge under alle omstændigheder ikke
skulle arbejde i de følgende dige efter ulykken.

De nævnte forhold giver en del af forklaringen på, hvorfor underrapporteringen
blandt børn og unge ligger så højt, men med de beskrevne forudsætninger og
forklaringer taget i betragtning, er der stadig tale om en ikke uvæsentlig under-
rapportering.

Underrapporteringen i de seineste år
Underrapporteringen er beregnet på baggrund af talmaterialet for 1991, mens det
øvrige materiale i denne rapport dækker en fem-årig periode. Spørgsmålet er på
hvilket niveau, underrapporteringen har ligget i de øvrige år. Ifølge tal fra 5-By-
Projektet var antallet af arbejdsulykker behandlet på skadestuerne i 1990 på 861.
Det vil sige, at antallet af arbejdsulykker behandlet på skadestuerne blandt de 10-
17 årige er faldet med 20% fra 1990 til 1991. Som tidligere nævnt, er de an-
meldte arbejdsulykker i 1990 endnu ikke færdigregistreret, men betragtes det
gennemsnitlige antal anmeldte arbejdsulykker for 1989 og 1991, og sammen-
holdes faldet i antallet af anmeldte arbejdsulykker med faldet i antallet af arbejds-
ulykker behandlet på skadestuerne, må konklusionen være, at underrapporteringen
de seneste år har ligget på samme niveau.
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Variabeloversigt

Variabler/begreber i Arbejdsskaderegisterets statistik vedr. anmeldte arbejds-
ulykker

Ulykkesår
Herved forstås det kalenderår, hvor arbejdsulykken indtraf.

Branche/erhverv
Den virksomhed, hvor skadelidte var ansat på ulykkestidspunktet, grupperes i
henhold til virksomhedens økonomiske hovedaktivitet. Grupperingen bygger på
Danmarks Statistiks erhvervsgrupperingskode af 1. april 1977 (4. udgave 1986).

Stilling/fag
Oplysning om stilling bygger på den stillingsbetegnelse, der er anført for skade-
lidte på anmeldeblanketten. Stillingsbetegnelserne grupperes således, at personer,
der udfører nogenlunde samme arbejde kommer i samme gruppe.

Skadetype
Herved forstås arten af den skade, der blev en følge af arbejdsulykken.

Variabler/begreber i Arbejdsskaderegistrets statistik vedr. anmeldte arbejds-
betingede lidelser

Registeringsår
Herved forstås det kalenderår, hvor lidelsen blev anmeldt til Arbejdstilsynet.

Branche/erhverv
Den virksomhed, hvor skadelidte var ansat i påvirkningsperioden, grupperes i
henhold til virksomhedens økonomiske hovedaktivitet. Brancheopdelingen bygger
på Danmarks Statestiks erhvervsgrupperingskode af 1.april 1977 (4. udgave
1986).

Stilling/fag
Stilling angiver skadelidtes stillingsbetegnelse i påvirkningsperioden, således som
den er anført på anmeldeblanketten. Stillingsbetegnelserne grupperes således, at
personer, der udfører nogenlunde samme arbejde kommer i samme gruppe.

Hoveddiagnose/bidiagnose
På anmeldeblanketten er der mulighed for at angive op til fire diagnoser. I
registret kodes den, der vurderes som den væsenligeste som hoveddiagnose. Evt.
andre diagnoser kodes som bidiagnoser 1-3.
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Forord
Notatet behandler de seneste anmeldte arbejdsulykker og arbejds-
betingede lidelser blandt børn og unge i alderen, fra 10 til 17 år.
Materialet dækker perioden 1988-1992 og beskriver udviklingen i
antallet af anmeldelser både i absolutte tal og i forhold til an-
tallet af beskæftigede, samt fordelingen af anmeldelser på skade-
type, branche og stillingsgruppe. Hovedtabellerne, som bl.a.
danner grundlag for notatet, findes i et bilag.

Materialet følger opdelingen i rapporten "Anmeldte arbejdsu-
lykker og arbejdsbetingede lidelser hos børn og unge i alderen
fra 10-17år", Arbejdstilsynet januar 1993, og kan derfor sam-
menlignes hermed. Rapporten kan anvendes til yderligere for-
dybning i de anmeldte arbejdsskader blandt børn og unge, da
der findes en detaljeret beskrivelse af de enkelte brancher og
stillings grupper samt hvilke skader og lidelser, der anmeldes
inden for disse.

Arbejdsskaderegistret, juli 1993
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Sammenfatning
Antallet af anmeldte arbejdsulykker blandt børn og unge i al-
deren 10-17 år falder med 51 & fra 1988 til 1992. Blandt samt-
lige aldersgrupper er det tilsvarende fald på 14%. Faldet blandt
børn og unge er ikke blot et fald i absolutte tal men også et fald
i antallet af arbejdsulykker pr. 1000 beskæftiget. Incidensen
falder fra 9,3 i 1988 til 5,3 i 1992. Denne positive udvikling er
sket i en periode, hvor Arbejdstilsynet har gjort en indsats på
området "børn og unge", men i betragtning af den høje under-
rapportering, som Ajrbejdstilsynet vurderer til være 75 %, sker
der stadig mange arbejdsulykker blandt børn og unge.

Langt de fleste arbejdsulykker sker blandt de 15-17 årige. 96%
af arbejdsulykkerne anmeldes i denne aldersgruppe. Betragtes
fordeungen af arbejdsulykker på skadetyperne "meget alvorlige
ulykker" og "andre ulykker", ses det, at blandt de helt unge, er
det især de alvorlige ulykker, som anmeldes. Blandt de 10-12
årige udgør de meget alvorlige ulykker 45 %, mens de udgør
14% blandt de 15-17 årige.

I perioden 1988-1992 er der anmeldt i alt 511 arbeidsbetingede
lidelser. I perioden falder antallet af anmeldte lidelser med 37%
blandt børn og unge, mens faldet blandt samtlige aldersgrupper
er 13%. Som tilfældet er for de anmeldte arbejdsulykker, sker
der også et fald i incidensen for de arbejdsbetingede lidelser fra
0,9 i 1988 til 0,6 i 1992.

Blandt hoveddiagnoserne skal her fremhæves hjerneskadediagno-
serne, hvor faldet i aintallet blandt samtlige aldersgrupper også
kan ses i aldersgruppen 10-17 årige. Antallet af hjerneskadediag-
noser blandt børn og unge falder fra 9 i 1988 til 4 i 1992. Der
skal pointeres, at begrebet "hjerneskadediagnose" her anvendes
som en samlet betegnelse for diagnoser, der spænder fra kroni-
ske hjerneskader til kortvarige opløsrdngsmiddelforgiftninger.
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1. Anmeldte arbejdsulykker
Arbejdsskaderegistret indeholder de arbejdsulykker, som er blevet anmeldt til Arbejdstil-
synet. Ifølge lovgivningen har arbejdsgiveren pligt til at anmelde en arbejdsulykke, når
den medfører mindst én dags uarbejdsdygtighed ud over den dag, ulykken-sker. Alle,
f.eks. skadelidte selv eller dennes fagforening, har ret til at anmelde en arbejdsulykke.
Endvidere skal ulykker, der sker i forbindelse med tekniske hjælpemidler, anmeldes af
hjælpemidlets ejer til Arbejdstilsynet, også selv om der ikke er tale om et ansættelsesfor-
hold, hvorfor denne type ulykker også indgår i statistikken.

I den før omtalte rapport til Børnekommissionen vurderer Arbejdstilsynet, at kun 25 ud af
100 anmeldepligtige arbejdsulykker blandt de 10-17 årige blev anmeldt til Arbejdstilsynet i
1991. Med andre ord, Arbejdstilsynet vurderer, at der er en generel underrapportering på
75 %. Vurderingen er lavet på baggrund af tal fra 5-By-Projektet, hvor arbejdsulykker
behandlet på en række skadestuer er blevet registreret. Den generelle underrapportering på
75 % tager ikke hensyn til varierende underrapportering er inden for de enkelte erhverv
eller af de forskellige skadetyper, hvilket naturligvis medfører skævheder i det statistiske
materiale, som man skal være opmærksom på.

1.1 Udviklingen i anmeldte arbejdsulykker og incidens
Antallet af anmeldte arbejdsulykker blandt 10-17 årige toppede i 1986 og har været fortsat
faldende siden da. Udsvinget i 1986 er et udsvining, der også ses blandt samtlige alders-
grupper, og en væsentlig kilde hertil var karensdagens indførsel i 1983, som gav et større
incitament til at anmelde arbejdsulykker. Dette incitament bortfaldt, da man i 1986
ophævede reglen om karensdagen.

I den 5-årige periode fra 1988 til 1992 er der anmeldt i alt 4829 arbejdsulykker blandt
børn og unge. I perioden er antallet faldet med 51 % fra 1.381 i 1988 til 683 i 1992 (se
figur 1.1 s.3). Til sammenligning falder antallet af anmeldte arbejdsulykker blandt samt-
lige aldersgrupper fra 1988 til 1991, hvorefter det igen stiger i 1992. Det samlede fald for
samtlige aldersgrupper er på 14% fra 1988 til 1992. Faldet blandt børn og unge er altså
væsentlig større, og det er sket i en periode, hvor Arbejdstilsynet har gjort en indsats på
området "børn og unge", men taget den høje underrapportering i betragtning sker der
stadig mange arbejdsulykker blandt børn og unge.
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Figur 1.1 Beskæftigelsestal1, anmeldte arbejdsulykker og incidens for børn og unge
i alderen 10-17 år i perioden 1988-1992.

Incidensen, beregnet som antal anmeldte arbejdsulykker pr. 1000 beskæftiget i figur 1.1,
viser, at der ikke kun sker et fald i det absolutte antal arbejdsulykker, men også i forhold
til antallet af beskæftiget. Incidensen falder med 43% fra 9,3 i 1988 til 5,3 i 1992. Blandt
alle aldersgrupper falder incidensen med 11 % fra 19 i 1998 til 17 i 1992, hvor beskæfti-
gelsestallet i 1991 tilsvarende er anvendt til beregning af incidensen i 1992.

1.2 Fordelingen på skadetyper og aldersgruppe
I figur 1.2 er de anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype og aldersgruppe. De meget
alvorlige ulykker er knoglebrud, amputationer samt andre skader der omfatter større dele
af legemet.

Figur 1.2 Anmeldte arbejdsulykker blandt 10-17 årige i perioden 1988-1992 fordelt
på skadetype og aldersgruppe samt den procentmæssige fordeling.

1 Beskaeftigelsestallene er fra Danmarks Statistiks arbejdsstyrkesta-
tistik. I opgørelsen anvender Danmarks Statistik bla. en nedre løngrænse,
som i 1990 var 5.335 kr./år (svarende til 80 timer på mindsteløn), hvilket
betyder, at børn og unge med en indtægt under løngrænsen ikke er medtaget.
Beskæftigelsestallene opgøres for personer under 15 år og for hver af de
efterfølgende årgange derover. Ved beregningen af incidensen for de 10-17
årige antages det, at der er registreret meget få eller ingen børn under 10
år, da børn under 10 år ikke må have erhvervsarbejde (i den aktuelle
periode).
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I den 5-årige periode er der anmeldt 7 dødsulykker, som beskrives nærmere i afsnit 1.3.

Andelen af alvorlige ulykker er forholdsvis større blandt de 10-12 årige end blandt de 15-
17 årige (blandt de helt unge udgør de meget alvorlige ulykker 45%, mens?de udgør 14%
blandt de 15-17 årige). Dette viser, at når ulykkerne anmeldes blandt de helt unge, så er
det de alvorlige ulykker, der anmeldes.

På baggrund af bilagsmaterialet kan der suppleres med, at blandt samtlige 711 meget
alvorlige ulykker er 83 amputationer og 594 knoglebrud.

Blandt de andre ulykker er der anmeldt 724 forstuvninger og 2.272 sårskader, som
dermed er den hyppigste anmeldte skadetype.

1.3 Dødsulykker
I den 5-årige periode er der, som nævnt, anmeldt 7 dødsulykker. Heraf blev 3 anmeldt
inden for landbruget, og de dræbte var henholdsvis 10, 12 og 13 år gamle. Ulykkerne
skete i forbindelse med en vandingsmaskine, en roeskærer og en tipvogn.

To dødsulykker er avisbude på 11 og 15 år ansat ved henholdsvis et dagblad og en
transportforretning. Begge avisbude blev dræbt ved trafikuheld.

Én 17 årig EFG-elev ansat ved jernbane, blev dræbt af et tog i forbindelse med arbejde på
jernbanetærræn, og den sidste af de 7 dødsulykke, er en 17-årig ungarbejder, der blev
dræbt ved lagerarbejde (af en pallestabler) i en engrosforretning.

I figur 1.2 ses det, at der anmeldes forholdsvis flere dødsulykker blandt de 10-12 årige set
i forhold til antallet af anmeldelser, end i de to øvrige aldersgrupper.

1.4 Fordelingen på branche og aldersgruppe
Betragtes anmeldelserne blandt de 10-17 årige samlet, er der flest anmeldelser inden for
følgende brancher:

Jern- og metalindustrien 958 (20%)
Undervisnings-, sundheds- og velfærdsinstitutioner 708 (15%)
Næring- og nydelsesmiddelindustrien 644 (13%)
Detailhandel 564(12%)
Bygge- og anlægsvirksomhed 411 (9%)
Træ- og møbelindustri 290 (6%)
Landbrug og jagt 201 (4%)
Papir- og grafisk industri 189 (4%)
Engroshandel og vareformidling 146 (3%)

I alt 86% af anmeldelserne.
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Fordelingen af arbejdsulykkerne blandt de 10-12 årige er 31 (56%) inden for papir- og
grafisk industri, 14 (25%) inden for landbrug og 6 (11%) inden for undervisnings-,
sundheds- og velfærdsinstitutioner. I alt 51 af de 55 arbejdsulykker.

Blandt de 13-14 årige er de fleste; anmeldelser inden for papir- og grafisk industri med 57
(30%) anmeldelser, landbrug med 21 (13%), jern- og metalindustrien med 18 (11%),
detailhandel med 13 (8%) samt undervisnings-, sundheds- og velfærdsinstitutioner med 9
(6%) anmeldelser. I alt 118 ud af de 157 anmeldelser.

Blandt de 15-17 årige fordeler arbejdsulykkerne sig på de enkelte branchersom beskrevet
for samtlige arbejdsulykker blandt 10-17 årige, bortset fra papir- og grafisk industri hvis
andel af anmeldelser er lavere (2 %), hvilket hænger samme med, at de yngste hoved-
sageligt får anmeldt arbejdsulykker inden for dette område (se også afsnit 1.5)

1.5 Fordeling på stillingsgruppe og aldersgruppe
Betragtes anmeldelserne blandt de 10-17 årige samlet, er der flest anmeldelser i følgende
stillingsgrupper:

Specialarbejdere og diverse uspecificerede2 2596 (54%)
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere 485 (10%)
Trafik- og transportmedarbejdere 230 (5%)
Rør-, plade- og stålkonstruktionsarbejdere m.m. 195 (4%)
Rest-, hotel- og husholdningspersonale, hjemmehjælpere 174 (4%)
Smed, værktøj smager, maskin- og metalarbejdere 158 (3 %)
Bygge-og anlægsarbejdere 124(3%)

I alt 83 % af samtlige anmeldelser.

Arbejdsulykkerne blandt de 10-12 årige fordeler sig med 33 (60%)i stillingsgruppen trafik-
og transportmedarbejdere, hvoraf 31 er avisbude/bladomdelere og 2 er bude. 16 (29%)
befinder sig i gruppen af specialairbejdere og diverse uspecificerede, hvoraf 14 er skoleele-
ver, 1 er elev og 1 er arbejdsdreng. De resterende fordeler sig med 2 landbrugsmed-
hjælpere, 1 inden for industriarbejde og 3 er uoplyste.

Blandt de 13-14 årige er de fleste anmeldelser inden for stillingsgrupperne specialarbejdere
og diverse uspecificerede med 76 (48%) anmeldelser, samt inden for trafik- og transport-
medarbejdere med 64 (40%) anmeldelser. De resterende fordeler sig blandt andet med
nogle enkelte tilfælde inden for butikspersonale, rest-, hotel- og husholdningspersonale,
rengøringspersonale i forbindelse med ejendomme samt ansatte ved landbrug og gartneri.

2 Stillingsgruppen "specialarbejdere og diverse uspecificerede"
kræver en nærmere forklaring. Skadelidtes stillingsbetegnelse registreres i
arbejdsskaderegistret som angivet på anmeldeblanketten, og på baggrund af
stillingsbetegnelsen inddeles disse i stillingsgrupper efter Dansk Fagkode.
I nogle tilfælde er stillingsbetegnelsen opgivet som arbejdsdreng, lærling
eller skoleelev, hvilket er for upræcist t i l , at de kan placeres i de
enkelte faggrupper, og derfor samles de i gruppen "Specialarbejdere og
diverse uspecificerede".
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For de 15-17 årige er anmeldelserne i store træk fordelt som for de 10-17 årige og
betragtet som en samlet gruppe med undtagelse af at stillingsgruppen trafik- og trans-
portmedarbejdere, hvor andelen af anmeldelser er lavere (3%).
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2. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser
Statistikken over de arbejdsbetingede lidelser er baseret på de anmeldelser, som især læger
og tandlæger foretager. Det er læger og tandlægers pligt at anmelde de arbejdsbetingede
lidelser, men der kommer dog også et mindre anted anmeldelser fra arbejdsgivere,
fagforeninger og fra skadelidte selv. Da læger og tandlæger i følge lovgivningen skal
foretage en anmeldelser alene på mistanken, indeholder registret både formodede og
konstaterede arbejdsbetingede lidelser.

Der er foretaget undersøgelser, der tyder på, at ikke alle læger overholderderes pligt til at
anmelde, hvorfor man må regne med, at ikke alle arbejdsbetingede lidelser anmeldes.
Endvidere skal man være opmæricsom på, at øget offentlighed omkring et erhverv, en
faggruppe eller bestemt lidelse kan skærpe lægernes opmærksomhed og dermed øge
antallet af anmeldelser på det pågældende område.

2.1 Udviklingen i anmeldte arbejdsbetingede lidelser og incidens
Antallet af arbejdsbetingede lidelsier blandt 10-17 årige toppede ligeledes i 1986 og har
været fortsat faldende siden da.

I den 5-årige periode fra 1988 til 1992 er der anmeldt i alt 511 arbejdsbetingede lidelser
blandt børn og unge. I perioden er antallet faldet med 37% fra 129 i 1988 til 81 i 1992.
Udviklingen blandt børn og unge har været et jævnt fald, mens det for samtlige alders-
grupper har været svingende men med et samlet fald fra 1988 til 1992 på 13%.

Figur 2.1 Anmeldte arbejdsbetingede lidelser og incidens for børn og unge i
alderen 10-17 år i perioden 1988-1992.

1988 1989 1990 1991 1992«)

Beskæftigelsestal 147.748 142.977 137.164 129.628

Anmeldte
arbejdsbetingede lidelser 129 117 98 86 81

Incidens 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6

*) Beskæftigelsestal for 1992 er endnu ileke opgjort, hvorfor beskæftigelsestallet for 1991 anvendes til
beregning af incidensen. Fortsætter det liidtidige fald i beskæftigelsen, vil incidensen i 1992 ligge højere end
beregnet.

Incidensen, som fortsat beregnes som antallet af anmeldte arbejdsbetingede lidelser pr.
1000 beskæftiget i figur 2.1, viser, at også antallet af anmeldte lidelser falder i forhold til
antallet af beskæftiget. Incidensen falder med 33% fra 0,9 i 1988 til 0,6 i 1992. For
samtlige aldersgrupper falder incidensen fra 1988 til 1991, hvorefter den igen stiger, men
det samlede fald er på 12% fra 6.6 i 1988 til 5,8 i 1992 (hvor incidensen i 1992 er
beregnet ud fra beskæftigelsestallet i 1991).
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2.2 Fordelingen på hoveddiagnose og aldersgruppe
Langt de fleste arbejdsbetingede lidelser er anmeldt blandt de 15-17 årige unge. Der er
anmeldt én lidelse blandt de 10-12 årige, 20 blandt de 13-14 årige og 490 (96%) blandt de
15-17 årige.

Her fremhæves væsentlige hoveddiagnosegrupper:

* Antallet af hjerneskadediagnoser falder fra 9 i 1998 til 4 i 1992. (I den 5-årige
periode er der anmeldt i alt 30.) Faldet i hjemeskader ses også blandt samtlige
aldersgrupper og kan ses som et resultat af mange års indsats over for opløs-
ningsmidler. I Arbejdsskaderegistret anvendes begrebet hjemeskade som en
samlet betegnelse for diagnoser, der spænder fra kroniske hjemeskader til
kortvarige opløsningsmiddetforgiftninger.

* Der er anmeldt 19 allergiske lidelser, når man ser bort fra allergiske hudsyg-
domme. Blandt disse er 10 astmatisk bronchitis og 8 høfeber.

* I hoveddiagnosegruppe traumer og toksiske påvirkninger er der 14 anmeldelser.
Heraf er 8 tilfælde legmensbeskadigelser som følge af (mekaniske) påvirkninger
over længere tid, 3 er forgiftninger og 3 er forbrændinger/ætsninger.

* Den hyppigste anmeldte lidelse er hudsygdomme med 289 anmeldelser. Her-
iblandt er 170 toksisk eksem, 41 allergisk eksem og 47 uspecificeret eksem.

* Bevægapparatsygdomme er med 122 tilfælde den næsthyppigste lidelse. Blandt
bevægapparatsygdommene er der 60 tilfælde af senelidelser m.v., 27 med
myoser, 12 med lændesmerter, 9 med lumbago og 7 med diskusprolaps lumbago.

Blandt de 13-14 årige er de fleste anmeldelser hudsygdomme med 15 tilfælde. De
resterende 5 anmeldelser fordeler sig på 5 andre hoveddiagnosegrupper.

2.3 Fordeling på branche og aldersgruppe
Blandt de 10-17 årige anmeldes de arbejdsbetingede lidelser især inden for følgende
brancher:

Detailhandel 90
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 82
Restaurations- og hotelvirksomhed 58
Jem- og metalindustri 50
Reparation og anden servicevirksomhed 41
Landbrug og jagt 28
Træ- og møbelindustri 24
Undervisnings- og velfærdsinstitutioner 22

I alt 395 af de 511 anmeldte lidelser.
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Blandt de 13-14 årige sker anmeldelserne især inden for landbrug og jagt (5), detailhandel
(4), restaurations- og hotelvirksomhed (3), papir- og grafisk industri (2) samt reparation
og anden servicevirksomhed (2). I alt 16 ude af de i alt 20 anmeldelser.

Hjerneskadediagnoserne er anmeldt inden for følgende erhverv:

Jern- og metalindustri 8
Træ- og møbelindustri 8
Tekstil-, beklædnings-, og læderindustri 4
Kemisk industri 3
Transport-, pakhus-, og oplagringsvirksomhed 2
Landbrug og jagt 1
Papir- og grafisk industri 1
Bygge- og anlægsvirksomhed 1
Detailhandel 1
Undervisnings-, og sundheds og velfærdsinstitutioner 1

2.4 Fordeling på stillingsgruppe og aldersgruppe
Blandt de 10-17 årige anmeldes de arbejdsbetingede lidelser især inden for følgende
stillingsgrupper:

Specialarbejdere og diverse uspecificerede 110
Rest-, hotel- og husholdiiingspersonale, hjemmehjælp 79
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere 72
Ejendomsfunktionærer, pedel og rengøringspersonale 47
Butikspersonale, agent og ejendomshandlere 30
Beskæftiget ved landbrug og gartneri m.m. 29
Turistmedarbejder, frisør, vaskeripersonale m.m. 27

I alt 394 ud af de 511 anmeldte lidelser.

Indholdet af stillingsgruppen "specialarbejdere og diverse uspecificerede" er beskrevet
tidligere i afsnit 1.5.

De 13-14 årige har især fået anmeldt arbejdsbetingede lidelser i stillingsgrupperne
beskæftiget ved landbrug og gartneri m.m. (6), restaurations-, hotel og husholdnings-
personale (5), specialarbejdere og diverse uspecificerede (3), trafik- og transportmed-
arbejdere (2), ejendomfunktionæirer, pedel og rengøringspersonale (2). I alt 18 ud af de 20
anmeldte lidelser.

Hjerneskadediagnoserne er anmeldt inden for følgende stillingsgrupper:

Specialarbejder og diverse uspecificerede 15
Uoplyst stillingsbetegnelse 4
Træindustriarbejder, værkstedssnedker m.m. 3
Skrædder, bundtmager, tilskærer, syer m.m. 2
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Beskæftiget ved landbrug og gartneri 1
Smed. værktøj smager, maskin- og metalarbejdere 1
Maskinmontør, mekaniker m.m. 1
Sætter, trykker, bogbinder m.m. 1
Øvrig fremstillingsvirksomhed, fabriksarbejder m.m. 1
Bygge- og anlægsarbejder 1
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Tabel 1.1. Anmeldte arbejdsulykker 1988-1992.

Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype (3 grupper) og ulykkesår

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993



Tabel 1.2. Anmeldte arbejdsulykker 1988-1992. 5

Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype (3 grupper) og aldersgruppe

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993



Tabet 1.3. Anmeldte arbejdsulykker 1988-1992. 6

Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype og ulykkesår

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993



Tabel 1.4. Anmeldte arbejdsulykker 1988-1992. 7

Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på skadetype og aldersgruppe

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993



Tabel 1.5. Anmeldte arbejdsulykker 1988-1992. 8

Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på branche og aldersgruppe

(CONTINUED)

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993



Tabel 1.5. Anmeldte arbejdsulykker 1988-1992. 9

Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på branche og aldersgruppe

\

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993



Tabel 1.6. Anmeldte arbejdsulykker 1988-1992. 10

Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på sti Ilingsgruppe og aldersgruppe

(CONTINUED)

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993



Tabel 1.6. Arvneldte arbejdsulykker 1988-1992. 11

Vedrørende børn i alderen 10-17 år

Fordelt på stillingsgruppe og aldersgruppe

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993
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Tabel 2 .1 . Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1988-1992. 13
Vedrørende børn i alderen 10-17' år.
Fordelt på hoveddiagnose og registreringsår.

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993



Tabel 2.2. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1988-1992. 14

Vedrørende børn i alderen 10-17 år.

Fordelt på hoveddiagnose og aldersgruppe.

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993



Tabel 2.3. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1988-1992. 15

Vedrørende tørn i alderen 10-17 år.

Fordelt på branche og aldersgruppe.

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993



Tabel 2.4. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1988-1992. 16

Vedrørende børn i alderen 10-17 år.

Fordelt på sti Ilingsgruppe og aldersgruppe.

(CONTINUED)
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Tabel 2.4. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1988-1992. 17

Vedrørende barn i alderen 10-17 år.

Fordelt på sti Ilingsgruppe og aldersgruppe.

i

Arbejdstilsynet. Arbejdsskaderegistret. 93-0760-89 / UB 29. Juni 1993
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Variabeloversigt

Variabler/begreber i Arbejdsskaderegisterets statistik
vedr. anmeldte arbejdsulykker

Ulykkesår
Herved forstås det kalenderår, hvor arbejdsulykken indtraf.

Amt
Inddelingen i amter følger Arbejdstilsynets kredse. Det er adressen på den virksomhed
hvor ulykken er sket, der har betydning for hvilket amt, der er registreret.

Branche/erhverv
Den virksomhed, hvor skadelidte var ansat på ulykkestidspunktet, grupperes i henhold til
virksomhedens økonomiske hovedaktivitet. Grupperingen bygger på Danmarks Statistiks
erhvervsgrupperingskode af 1. april 1977 (4. udgave 1986).

Stilling/fag
Oplysning om stilling bygger på den stillingsbetegnelse, der er anført for skadelidte på
anmeldeblanketten. Stillingsbetegnelserne grupperes således, at personer, der udfører
nogenlunde samme arbejde kommer i samme gruppe.

Skadetype
Herved forstås arten af den skade, der blev en følge af arbejdsulykken.

Skadens følger
Her kan dels være tale om dødsfald og dels om længden af fravær efter ulykken.

Variabler/begreber i Arbejdsskaderegistrets statistik
vedr. anmeldte arbejdsbetingede lidelser

Amt
Inddelingen i amter svarer til Arbejdstilsynets kredse. Det er adressen på den virksomhed,
hvor skadelidte har været udsat for de sygdomsfremkaldende påvirkninger, der har
betydning for hvilken amt, der er registreret. .

Registreringsår
Herved forstås det kalenderår, hvor lidelsen blev anmeldt til Arbejdstilsynet.

Branche/erhverv
Den virksomhed, hvor skadelidte var ansat i påvirkningsperioden, grupperes i henhold til
virksomhedens økonomiske hovedaktivitet. Brancheopdelingen bygger på Danmarks
Statistiks erhvervsgrupperingskode af 1.april 1977 (4. udgave 1986).
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Stilling/fag
Stilling angiver skadelidtes stillingsbetegnelse i påvirkningsperioden, således som den er
anført på anmeldeblanketten. Stillingsbetegnelserne grupperes således, at personer, der
udfører nogenlunde samme arbejde kommer i samme gruppe.

Arbejdets art
Arbejdets art betegner arten af det arbejde, skadelidte udførte i påvirkningsperioden

Hoveddiagnose/bidiagnose
På anmeldeblanketten er der mulighed for at angive op til fire diagnoser, f registret kodes'
den, der vurderes som den væsenligeste som hoveddiagnose. Evt. andre diagnoser kodes
som bidiagnoser 1-3.

Eksponering
Ved eksponering forstås de påvirkninger, der fremkaldte lidelsen. På anmeldeblanketten er
der mulighed for at anføre flere eksponeringer, og i registret kodes op til 3 eksponeringer.







13. september 1993
UB
ASR/1992-07-52

3 i l a g 167 Ola

Notat om alvorlige ulykker
blandt 10-12 årige børn

Notatet er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Branchekontor 4 og foranlediget
af den aktuelle diskussion i Børnekommissionen om ændringen af aldersgrænsen for børns
erhvervsarbejde fra 10 til 13 år.

I "Notat om anmeldte arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser blandt 10-17 årige børn
og unge i 1988-1992", Arbejdstilsynet, juli 1993, viser opgørelser, at blandt de 10-12
årige udgør de meget alvorlig ulykker (inklusive dødsulykker) ca. 50% af de anmeldte
arbejdsulykker. Blandt de 13-14 årige udgør de meget alvorlig ulykker 31 % og blandt de
15-17 årige 14%.

Blandt de 10-12 årige er mere end halvdelen arbejdsulykkerne anmeldt inden for grafisk
industri, en fjerdedel anmeldes inden for landbruget, og de resterende ulykker annwirifts
blandt andet inden for undervisnings-, sundheds-, og velfærdsinstitutioner.

I det ovenfor nævnte notat er anmeldeincidensen for de 10-17 årige beregnet for samtlige
brancher, men det er ikke muligt at beregne anmeldeincidensen for de 10-12 årige alene
og inden for de her aktuelle brancher, grafisk industri og landbrug. Beskæftigelsestallene
fra Danmarks Statistik er ikke tilgængelige på et detaljeringsniveau der beskriver antallet
af beskæftiget i alderen 10 til 12 år og inden for enkelte erhverv, og af samme grund er
det ikke muligt at konkludere på anmeldeincidensen inden for grafisk industri og
landbruget. .. ...

På baggrund af de anmeldte arbejdsulykker kan det dog konstateres, at det især er de
alvorlig ulykker der anmeldes blandt de 10-12 årige. I det følgende beskrives
dødsulykkerne og de meget alvorlige ulykker blandt de 10-12 årige med det formål at
afdække ulykkernes karakter.

Beskrivelse af de meget alvorlige ulykker
blandt de 10-12 årige
Der er som sagt anmeldt i alt 55 arbejdsulykker blandt de 10-12 årige i perioden 1988-
1992. Blandt disse er der 3 dødsulykker og 25 alvorlige ulykker, i alt 28 meget alvorlige
ulykker.

Blandt de 28 ulykker er 4 tilskadekomne 10 år, 5 er 11 år og 19 er 12 år gamle.



14 af de tilskadekomne børn er ansat som avisbude ved dagblade, endvidere er 4 ansat
som avisbude ved adresseringsbureauer, bogtxykkerier og post og telekommunikation.
Disse i alt 18 ulykker, hvoraf én er en dødsulykke, beskrives samlet nedenfor.

De resterende meget alvorlige ulykker fordeler sig med 9 inden for landbruget, hvoraf 2
er dødsulykker, og 1 inden for undervisningsinstitutioner.

1. Dagblade m.v.
10 ulykker, inklusive dødsulykken, er ulykker der sker i trafikken. De øvrige 8 ulykker
sker i forbindelse med færden på fortove, trapper m.v.

lo i Ulykker i trafikken

Dødsulykken er

* Et avisbud som påkøres af lastbil på fortov.

De meget alvorlige ulykker kan overordnet beskrives ved at:

* 5 mister kontrollen over deres cykel og vælter

* 4 rammes af biler/motorcykler

1.2 Ulykker ved færden på fortove, trapper m.v.

* 4 snubler ved færden på trapper

* 3 snubler og falder i forbindelse med fortove og kantsten

* 1 falder ved spring over hegn

2. Landbruget
I følge arbejdsmiljøloven skal arbejdsulykker anmeldes, når de medfører
uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere ud over tilsigA»knm<tfriap»n Endvidere tirai ulykker,
der sker i forbindelse med tekniske hjælpemidler anmeldes, også selv om der ikke er tale
om et ansættelsesforhold.

Som følge af loven findes der i opgørelsen af anmeldte ulykkerne inden for landbruget
både ulykker sket i situationer, som kan karakteriseres ved et ansættelsesforhold, og i
forbindelse med tekniske hjælpemidler. I beskrivelsen af de enkelte ulykker vil det derfor
i parentes blive bemærket, hvorvidt der er tale om el: ansættelsesforhold.
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Inden for landbruget sker 8 af ulykkerne, inklusive de to dødsulykker, i forbindelse med
maskiner og redskaber. Den niende ulykke sker i forbindelse ved håndtering af dyr.

2.1 Maskiner/redskaber

Dødsulykkerne er

* Et barn som bliver dræbt ved ophold på vandingsmaskine. (I følge anmeldeblanketten
legede drengen på naboens vandingsmaskine).

* Et barn som bliver klemt og dræbt under tipvogn. (Drengen var i et; i
ansættelsesforhold).

De meget alvorlig ulykker drejer sig om:

* Et barn der kommer tilskade da vedkommende bliver fanget af et tandhjul på en
kartoffeloptager. (Ansættelsesforhold).

* Et barn kommer til skade da vedkommende får hånden i en roerasper.
(Ansættelsesforhold).

* Et barn kommer til skade da vedkommende får hånden i en transportør. (Det er uklart
om der er tale om et ansættelsesforhold, i følge blanketten opholder barnet sig i
nærheden er transportøren).

* Et barn kommer til skade da vedkommende skal sætte en fræser på plads og bliver
fangt* af maskinen (Ansættelsesforhold).

* Et barn kommer tilskade da vedkommende falder ned af en tallerkenharve der trækkes
efter en traktor. (Der er tilsyneladende ikke tale om et ansættelsesforhold).

* Et barn komme tiisiraHi» da vedkommende snubler ved gylletank og griber ud efter en
mekanisk gylleomrører i funktion. (Det er ikke muligt at afgøre om der er tale om et
ansættelsesforhold).

2.1 Håndtering af dyr

* Et barn komme tilskade ved flytning af grise.

3. Skoler

* Et barn komme fiskarte ved ophold på udvendig brandtrappe, der løsner sig fra
muren og falder ned. Opholdet sker som et led i undervisningen.

3



Konklusion
De meget alvorlige ulykker blandt 10-12 årige bøm sker blandt avisbude (ved dagblade
m.v.) og blandt bøm i landbruget. Blandt avisbudene sker mere end halvdelen af de meget
alvorlige ulykker i trafikken, og de resterende sker ved færden på trapper, fortove m.v. I
landbruget sker hovedparten af de meget alvorlige ulykker i forbindelse med maskiner.
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1. INDLEDNING

Formål

Formålet med undersøgelsen har været at afdække:

- omfanget af børn og unges arbejde,

- hvilke opgaver, børn og unge udfører,

- årsagerne til, at børn og unge beskæftiges, og

- kendskabet til gældende arbejdsmiljøregler vedr. børn og unges arbejde.

Undersøgelsen vedrører kun børn og unges fritidsjob, d.v.s. job der udføres sideløbende med
skolegang eller anden uddannelse.

Gennemførelse af undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som stikprøve. Et spørgeskema udarbejdet af en arbejdsgruppe
med repræsentanter fra Landbrugsraadet, SALA, Dansk Familielandbrug og De danske
Landboforeninger er udsendt til halvdelen af de aktive medlemmer i 5 lokale landbo- og hus-
mandsforeninger fordelt over hele landet. Spørgeskemaet er optrykt som bilag til sammen-
draget. Der blev ialt udsendt 1924 skemaer. Svarprocenten var 57 pct., hvilket må betragtes
som tilfredsstillende.

Anvendelse af datamaterialet

For at kunne benytte datamaterialet som grundlag for udarbejdelse af bl.a. tal for den samlede
beskæftigelse af børn og unge på landsplan, er der foretaget en statistisk vægtning efter
bedriftsstørrelse i de enkelte landsdele.

Tallene for landsplan er beregnet med udgangspunkt i, at der er 72.200 bedrifter (excl.
gartnerier) på landsplan i 1992. Kilde: Statistiknyt marts 1993, med udgangspunkt i Danmarks
Statistiks landbrugstælling for 1992.

Undersøgelsen

Selve undersøgelsen er opdelt i følgende tre dele:

- Omfanget af egne børns arbejde
- Omfanget af arbejde udført af unge udenfor familiens husstand
- Kendskabsspørgsmål

Der er stillet de samme spørgsmål til omfanget af egne børns arbejde og omfanget af arbejde,
der udføres af unge udenfor familiens husstand.
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Vedr. egne børns arbejde har der været mulighed for at give oplysninger om op til 3 børn i
alderen 10-17 år. Det viste sig, at ingen af de adspurgte havde mere end 3 børn i denne
aldersgruppe, som arbejdede på bedriften. Derfor indgår alle egne børn, som har udført
arbejde på familiens bedrift, i undersøgelsen.

For unge udenfor familiens husstand er der kun stillet spørgsmål om ojntfanget af arbejde for
den unge, som har arbejdet flest timer i det forløbne år. I undersøgelsen er der 149 bedrifter
med unge udenfor familiens husstand ansat, og ialt var der 333 unge ansat. I undersøgelsen
indgår der således kun oplysninger for de ca. 45 pct. af de unge uden for familiens hustand,
der har arbejdet flest timer i det forløbne år.

For begge grupper, egne børn og unge udenfor familiens husstand, erfüllet spørgsmål om
alder og køn, hvorfor egne børn arbejder/den unge beskæftiges, hvordan arbejdet er fordelt
på jævnt fordelt/sæsonfordelt, arten af arbejdet samt om egne børn/unge arbejder alene.
Besvarelserne af disse spørgsmål er direkte sammenlignelige.

I den sidste del af undersøgelsen er der stillet 7 spørgsmål med henblik på at afdække, hvilket
kendskab landmændene på de undersøgte bedrifter har til reglerne om børn og unges arbejde.

2. OMFANGET AF EGNE BØRNS ARBEJDE

Denne del af undersøgelsen beskæftiger sig kun med egne børns arbejde, som er udført i
1992.

Tabel 1 viser antallet af bedrifter med egne børn, antallet af børn samt antallet af børn der
arbejder.

Besvarelserne viser, at halvdelen af egne børn i alderen 10-17 år udfører arbejde på bedriften.
Da fordelingen af unge på aldersgrupper i undersøgelsen svarer til fordelingen på landsplan
i henhold til andre undersøgelser, er landsplantallene ret sikre.

Tabel 1: Bedrifter med børn
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Til spørgsmålet: "Hvorfor arbejder familiens barn/børn med i bedriften?" var der 6 svarmu-
ligheder, og resultatet fra spørgeskemaerne er angivet i tabel 2. Der var mulighed for at
krydse flere svarmuligheder af, og i gennemsnit blev der sat 2,5 kryds pr. besvarelse. I
tabellen er fordelingen sat i relation til samtlige afkrydsninger, hvorfor opsummeringen giver
255%.

Af tabellen fremgår, at det er de ikke-økonomiske motiver, der er de væsentligste for beskæf-
tigelse af egne børn.

Tabel 2: Hvorfor arbejder eget barn/egne børn med i bedriften

I tabel 3 vises hvor stor en andel af egne børn og unge, der udfører arbejde på bedrifterne.
Andelen af egne børn der arbejder med på bedrifterne er stigende med alderen. Således
arbejder 38 pct. af de 10-12-årige og 65 pct. af de 16-17 årige.

Det fremgår samtidig, at andelen af drenge, der deltager i arbejdet, er næsten dobbelt så stor
som andelen for piger.

Tabel 3: Fordelingen af egne børn i aldersgrupper
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Fordelingen af egne børn, som udfører arbejde på bedriften jævnt fordelt over hele året
henholdsvis sæsonfordelt fremgår af tabel 4. Der er procentfordelt indenfor de enkelte alders-
grupper. På grund af afrundinger giver summen af procenterne ikke altid 100%.

Af tabellen fremgår det, at for de yngste børn (aldersgrupperne 10-12 år og 13-14 år) er
jævnt fordelt arbejde mest fremherskende, mens sæsonarbejde er mest udbredt blandt de ældre
aldersgrupper. Det kan tages som et udtryk for, at der bliver flere lektier for de ældre alders-
grupper, og dermed mindre tid til arbejde på hverdage. Dermed blive arbejdsindsatsen sæson-
mæssigt koncentreret i f.eks. ferieperioder.

Tabel 4: Fordelingen af egne børns arbejde på jævnt fordelt arbejde ogr sæsonarbejde

Tabel 5 viser den gennemsnitlige arbejdstid for egne børn, der arbejder jævnt fordelt over
hele året.

Arbejdstiden er stigende op til 15-års alderen for så at falde i 16-17-års alderen. Ikke over-
raskende viser det sig, at den gnst. arbejdstid er længst i weekenderne, hvor børnene/de unge
holder fri fra skolen.

Tabel 5: Egne børns arbejde, jævnt fordelt over året

Tabel 6 viser den gennemsnitlige arbejdstid for egne børn, der arbejder i sæsoner. Ved
vurdering heraf må det iøvrigt bemærkes, at sæsonarbejdet primært udføres i skoleferier.
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Ved det sæsonmæssige arbejde er der ikke foretaget en opdeling på hverdage og weekender,
men udelukkende set på den gnst. daglige arbejdstid i sæsonen.

Det sæsonmæssige arbejde udviser samme tendens som det jævnt fordelte arbejde, dog er den
gennemsnitlige arbejdstid længst for de 16-17-årige. Overraskende nok ligger børn 10-12 år
højt, når der ses på det gnst. antal uger, som de arbejder pr. år. DeiTer ikke umiddelbart
nogen logisk forklaring på dette forhold.

•

Den daglige arbejdstid for unge, der arbejder sæsonfordelt, er længere end for unge, der
arbejder jævnt fordelt over hele året.

Tabel 6: Egne børns arbejde, sæsonfordelt

Arten af det arbejde, som egne børn udfører er angivet i tabel 7. I undersøgelsen har de
enkelte besvarelser i gennemsnit indeholdt 2,1 kryds til de 5 spørgsmål. I tabellen ses de
enkelte grupperinger i forhold til det samlede antal besvarelser, hvorfor tabellen opsummeret
ialt giver 210%.

Af tabellen ses det, at det lettere arbejde er mest fremherskende for de yngre aldersgrupper,
hvorimod arbejde som traktorkørsel er mest udbredt blandt de ældre aldersgrupper. En ikke
ubetydelig andel i aldersgruppen op til 15 år udfører dog traktorkørsel, selv om dette ikke er
tilladt i henhold til de gældende regler.
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Tabel 7; Arten af egne børns arbejde

Det er videre undersøgt, i hvilket omfang egne børn og unge arbejder alene, sammen med
andre unge eller sammen med voksne. Resultatet heraf fremgår af tabel 8.

Undersøgelsen viser, at langt over 80% af børnene arbejder sammen med voksne.

Tabel 8: Arbejder eget barn alene

3. OMFANGET AF ARBEJDE. DER UDFØRES AF UNGE UDENFOR FAMILIENS
HUSSTAND

Denne del af undersøgelsen omfatter kun arbejde, der udføres af unge udenfor familens
husstand. Tallene er direkte sammenlignelige med de tilsvarende tal for egne børns arbejde,
idet spørgsmålene har været formuleret på samme måde.

Tabel 9 viser antallet af bedrifter, hvor der er ansat unge udenfor familiens husstand, fordelt
på antal ansatte unge. Ud fra undersøgelsen er tallene på landsplan beregnet.
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De fleste bedrifter, som beskæftiger unge udenfor familiens husstand, har ansat 1 eller 2
unge. Det er de færreste bedrifter, som har over 3 unge ansat. I undersøgelsen er der kun
spurgt om omfanget af arbejdet for den unge på den pågældende bedrift, der har arbejdet flest
timer i det forløbne år. I undersøgelsen indgår således kun oplysninger om 149 ud af de 333
unge, der ialt var beskæftiget, og undersøgelsen er derfor ikke repræsentativ for den samlede
gruppe af unge, der arbejder i landbruget.

I tabellen ses, at ca. 14% af bedrifterne har beskæftiget unge, og at der i gennemsnit er
beskæftiget 2,2 unge pr. bedrift. Enkelte bedrifter, der har beskæftiget 15-40 unge (jordbær-
plukning eller lign.), er med til at trække gennemsnittet op.

Tabel 9: Bedrifter der beskæftiger unge uden for familiens husstand

Til spørgsmålet: "Hvad er årsagen til, at du har beskæftiget unge under 18 år?" var der 6
svarmuligheder, og resultatet fra spørgeskemaerne er angivet i tabel 10. Der var mulighed
for at krydse flere svarmuligheder af, og i gennemsnit blev der sat 2,5 kryds pr. besvarelse.
I tabellen er fordelingen sat i relation til samtlige afkrydsninger, hvorfor opsummeringen
giver 250%.

Sammenlignes der med tabel 2, de tilsvarende tal for egne børns arbejde, ses den samme
tendens, nemlig at det er de ikke-økonomiske motiver, der er de væsentligste for beskæftigel-
sen af unge.
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Tabel 10: Hvorfor beskæftiges unge under 18 år udenfor familiens husstand i bedriften

Tabel 11 viser aldersfordelingen for de unge udenfor familiens husstand, som arbejder. Af
tabellen fremgår det, at 70 pct. af de unge, der indgår i denne del af undersøgelsen, er i
alderen 15-17 år.

Tabel 11 : Fordelingen af unge udenfor familiens husstand i aldersgrupper

Tabel 12 viser fordelingen af unge, som udfører arbejde på bedriften jævnt fordelt over hele
året henholdsvis sæsonfordelt. Der er procentfordelt indenfor de enkelte aldersgrupper. På
grund af afrundinger giver summen af procenterne ikke altid 100%.

Af tabellen fremgår det, at for de yngste unge (aldersgrupperne 10-12 år og 13-14 år) er
jævnt fordelt arbejde mest fremherskende, mens sæsonarbejde er mest udbredt blandt de ældre
aldersgrupper. Det kan tages som et udtryk for, at der bliver flere lektier for de ældre alders-
grupper, og dermed mindre tid til arbejde på hverdage. Dermed blive arbejdsindsatsen sæson-
mæssigt koncentreret, når der er ferie eller i weekender.

Nøjagtig det samme mønster gør sig gældende for egne børn, jf. tabel 4.
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Tabel 12: Fordelingen af unge uden for familiens husstands arbejde på jævnt fordelt arbejde
og sæsonarbejde

Tabel 13 viser den gennemsnitlige arbejdstid for unge, der arbejder jævnt fordelt over året.

Tabellen viser, at den gennemsnitlige arbejdstid er størst for unge i alderen 13-15 år.

Tabel 13: Den gennemsnitlige arbejdstid for unge uden for familiens husstand, der arbejder
jævnt fordelt over året

Tabel 14 viser den gennemsnitlige arbejdstid for unge, der arbejder i sæsoner.

Ved det sæsonmæssige arbejde er der ikke foretaget en opdeling på hverdage og weekender,
men udelukkende set på den gnst. daglige arbejdstid i sæsonen.

Det sæsonmæssige arbejde udviser samme tendens som det jævnt fordelte arbejde, dog er den
gennemsnitlige arbejdstid længst for de 16-17-årige.

Den daglige sæsonmæssige arbejdstid er længere end ved jævnt fordelt arbejde, bl.a. som
følge af, at arbejdet typisk udføres i skoleferier.

Sammenlignes med tabel 6, egne børns sæsonfordelte arbejde, ses der, at der arbejdes stort
set lige mange uger/år både af egne børn og af de unge udenfor familiens husstand. Den gnst.
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arbejdstid er ligeledes sammenfaldende (5,1 t/dag og 5 t/dag). Det er de 16-17 årige, der i

begge tilfælde har den længste gnst. arbejdstid pr. dag, men som også arbejder færrest uger

pr. år.

Tabel 14: Gennemsnitlige arbejdstid for unge uden for familiens husstand, der arbejder
sæsonfordelt

. Arten af det arbejde, som de unge udenfor familiens husstand udfører, er angivet i tabel 15.
I undersøgelsen har de enkelte besvarelser i gennemsnit indeholdt 2,1 kryds til de 5 spørgs-
mål. I tabellen ses de enkelte grupperinger i forhold til det samlede antal besvarelser, hvorfor
tabellen opsummeret ialt giver 210%.

Af tabellen ses at fodring/pasning af dyr samt traktorkørsel er de mest udbredte arbejdsopga-
ver for de unge.

Tabel 15: Arten af det arbejde, der udføres af børn og unge udenfor familiens husstand
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Det er endelige undersøgt, i hvilket omfang denne gruppe af unge arbejder alene, arbejder
sammen med andre unge eller sammen med voksne. Resultatet heraf fremgår af tabel 16.

Undersøgelsen viser, at 85% arbejder sammen med voksne.

Tabel 16: Arbejder den unge uden for familiens husstand alene

3. Kendskabsspørgsmål

Som den afsluttende del er landmændenes; kendskab til gældende arbejdsmiljøregler vedr. børn
og unges arbejde undersøgt.

Tabel 17 viser resultatet af besvarelserne fra landmaend, som beskæftiger egne børn eller unge
uden for familiens husstand, opgivet i %. På grund af afrundiger er det ikke alle sammentæl-
linger, som giver 100%.

De skraverede felter angiver det korrekte svar på spørgsmålet.

Spørgsmålet "Må et barn på 14 år, der ikke tilhører familiens husstand, arbejde 41 om dagen
på skolefridage" blev forkert formuleret. I stedet for "skolefridag" skulle der have stået "efter
skoletid", hvilket ville have givet spørgsmålet en helt anden betydning. Informationsværdien
af dette spørgsmål er derfor begrænset.
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Tabel 17: Kendskabsspørgsmål

Generelt må det konstateres, at landmænd har en rimelig god fornemmelse af reglerne om
børn og unges arbejde.

Det må i øvrigt konstateres, at landmænd i et ikke ubetydeligt omfang lader børn og unge
under 15-16 år udføre traktorkørsel, selvom de er bekendt med, at dette ikke er tilladt.
Årsagen hertil er formentlig, at reglerne vedr. traktorkørsel - både af landmændene og de
unge - opfattes som urimelige.

PKL/OllOgg - rev. 25.05.93 ep

















Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985

Bekendtgørelse af
Lov om arbejdsmiljø

Herved bekendtgøres lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø med de ændringer, der
følger af lov nr. 158 af 12. april 1978 og lov nr. 247 af 8. juni 1979.

Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe
1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til

enhver tid er i overensstemmelse med den
tekniske og sociale udvikling i samfundet,
samt

2) grundlag for, at virksomhederne selv kan
løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål
med vejledning fra arbejdsmarkedets or-
ganisationer og vejledning og kontrol fra
arbejdstilsynet.

§ 2. Loven omfatter arbejde for en ar-
bejdsgiver.

Stk. 2. Undtaget er
1) arbejde i arbejdsgiverens private hushold-

ning,
2) arbejde, der udelukkende udføres af de

medlemmer af arbejdsgiverens familie,
som hører til hans husstand, jfr. dog § 59,
stk. 1-3,

3) arbejde, der udføres af militære, og som
kan henregnes til egentlig militærtjeneste.

Stk. 3. Følgende bestemmelser omfatter
også arbejde, der ikke udføres for en arbejds-
giver, samt det arbejde, der er nævnt i stk. 2:
1) § 20 om flere arbejdsgivere m.v. på sam-

me arbejdssted, §§ 30-36 om leverandører
m.fl. og § 37 om bygherrer m.v.,

Arbejdsmin. 3. kt j.nr. 3201-6

2) §§ 38 og 39, for så vidt angår de i § 39,
stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede arbejder,
samt § 41,

3) §§ 45—47 om tekniske hjælpemidler m.v.,
4) kapitel 8 om stoffer og materialer,
5) § 58 om vejtransport.

§ 3. Loven gælder kun for luftfart for så
vidt angår arbejde på landjorden.

Stk. 2. Loven gælder kun for søfart og fi-
skeri for så vidt angår
1) lastning og losning af skibe, herunder fi-

skefartøjer,
2) værftsarbejde om bord i skibe og arbejde,

der må ligestilles hermed.

§ 4. Arbejdsministeren kan fastsætte, at
loven kun i begrænset omfang skal gælde for
arbejde, som udføres i den ansattes hjem.

Kapitel 2
Virksomhedernes sikkerheds- og

sundhedsarbejde

Personlig kontakt

§ 5. I virksomheder med 1-9 ansatte skal
virksomhedens arbejde for sikkerhed og
sundhed udføres ved personlig kontakt mel-
lem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere,
jfr. § 24, og de øvrige ansatte. Arbejdsmini-
steren kan dog give regler om opbygning af
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en sikkerhedsorganisation, hvor dette findes
særligt påkrævet, jfr. § 8.

Sikkerhedsorganisation

§ 6. I virksomheder med 10 ansatte eller
derover skal virksomhedens arbejde for sik-
kerhed og sundhed organiseres.

Stk. 2. Arbejdslederen for en afdeling eller
et arbejdsområde skal sammen med sikker-
hedsrepræsentanten danne en sikkerheds-
gruppe for den pågældende afdeling eller det
pågældende arbejdsområde.

Stk. 3. De ansatte skal vælge en sikker-
hedsrepræsentant for hver afdeling eller
hvert arbejdslederområde til at indtræde i
sikkerhedsgruppen og repræsentere sig i
spørgsmål om de ansattes sikkerhed og sund-
hed.

§ 7. I virksomheder med 20 ansatte eller
derover, jfr. dog § 8, stk. 2, skal der oprettes
et sikkerhedsudvalg. Er der i virksomheden
oprettet en eller to sikkerhedsgrupper, udgør
sikkerhedsgruppens eller -gruppernes med-
lemmer og virksomhedens leder eller en an-
svarlig repræsentant for denne sikkerhedsud-
valget. Er der oprettet flere sikkerhedsgrup-
per, vælger sikkerhedsrepræsentanterne imel-
lem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i
sikkerhedsgrupperne imellem sig 2 medlem-
mer til et sikkerhedsudvalg, hvori virksomhe-
dens leder eller en ansvarlig repræsentant for
denne indtræder. Sikkerhedsudvalget skal
planlægge, lede, rådgive og orientere om
samt føre kontrol med sikkerheds- og sund-
hedsarbejdet inden for virksomheden.

Stk. 2. Den tilsynsførende fra arbejdstilsy-
net skal ved besøg i virksomheden jævnligt
træde i forbindelse med vedkommende sik-
kerhedsrepræsentanter, sikkerhedsgrupper og
repræsentanter for sikkerhedsudvalget. Disse
har fri adgang til at forelægge spørgsmål af
sikkerheds- og sundhedsmæssig art for tilsy-
net.

§ 8. Arbejdsministeren fastsætter nærmere
regler for opbygning og funktion af virksom-
hedernes arbejde for sikkerhed og sundhed,
herunder regler om valg af sikkerhedsrepræ-
sentanter, om deres rettigheder og pligter, om
oprettelse af sikkerhedsgrupper og sikker-
hedsudvalg og om disses opgaver samt om
daglig ledelse af sikkerhedsarbejdet.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan for fag, fag-
lige områder eller arbejdssteder, for hvis ved-
kommende det skønnes upåkrævet eller
uhensigtsmæssigt at opbygge sikkerhedarbej-
det efter reglerne i § 6 og § 7, stk. 1, § 9, stk.
4, og § 10, stk. 2, gøre undtagelse fra disse
regler eller tillempe idem efter de særlige for-
hold.

§ 9. Arbejdsgiveren har pligt til, hvis han
ikke selv er medlem af sikkerhedsudvalget, at
lade sig repræsentere ved en ansvarlig per-
son.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at
medlemmerne af sikkerhedsgrupperne og
sikkerhedsudvalget får en efter forholdene
rimelig tid til rådighed til at varetage deres
pligter i sikkerhedsarbejdet.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal give såvel sik-
kerhedsudvalgets som sikkerhedsgruppernes
medlemmer lejlighed til at erhverve sig den
fornødne viden om eller uddannelse i sikker-
hedsmæssige spørgsmål.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal give sikker-
hedsgrupperne og sikkerhedsudvalget lejlig-
hed til at deltage i planlægningen for så vidt
angår spørgsmål om sikkerhed og sundhed
på arbejdspladsen.

Stk. 5. I virksomheder, hvor der i medfør
af § 6 er oprettet en eller flere sikkerheds-
grupper, men ikke skal oprettes sikkerheds-
udvalg efter § 7, skal arbejdsgiveren sørge
for,, at de opgaver, som hører under et sik-
kerhedsudvalg, varetages effektivt i samarbej-
de med sikkerhedsgruppen eller -grupperne.

§ 10. Arbejdsgiveren afholder udgifterne
ved sikkerhedsrepræsentantens hverv og
godtgør sikkerhedsrepræsentanten tab af ind-
tægt.

Stk. 2. Sikkerhedsrepræsentanten er be-
skyttet mod afskedigelse og anden forringelse
af sine forhold på samme måde som tillids-
mænd inden for vedkommende eller tilsva-
rende faglige område.

Stk. 3. Uoverensstemmelser om beskyttel-
sen efter stk. 1 og 2, herunder spørgsmål om
hvilke regler, der finder anvendelse, og om
brud på eller fortolkning af reglerne afgøres
ved fagretlig behandling, jfr. § 22 i lov nr.
317 af 13. juni 1973 om arbejdsretten.

§ 11. Såfremt en arbejdsleder i sikkerheds-
gruppen afskediges efter udløbet af en even-



tuel prøvetid, og det af en af parterne gøres
gældende, at afskedigelsen er begrundet i
sikkerhedsmæssige forhold, kan hans ansæt-
telsesforhold i opsigelsesperioden ikke afbry-
des, før spørgsmålet har været undergivet
organisationsmæssig forhandling efter regler-
ne inden for det pågældende overens-
komstområde eller behandlet i overensstem-
melse med funktionærlovens regler om for-
handling og mægling. Forhandlingen og
mæglingen skal fremmes mest muligt

§ 12. Arbejdsministeren kan fastsætte reg-
ler om, at virksomheder skal stille sagkyndig
bistand til rådighed for sikkerhedsarbejdet,
hvor hensynet til de ansattes sikkerhed eller
sundhed taler for det.

Bedriftssundhedstjeneste

§ 13. Arbejdsministeren kan fastsætte reg-
ler om, at der ved virksomheder, hvor hensy-
net til de ansattes sikkerhed eller sundhed
taler for det, skal oprettes en bedriftssund-
hedstjeneste.

Stk. 2. For grupper af virksomheder kan
arbejdsministeren under tilsvarende betingel-
ser fastsætte regler om, at der skal oprettes
en fælles bedriftssundhedstjeneste.

Stk. 3. Arbejdsministeren kan fastsætte
regler om bedriftssundhedstjenestens opbyg-
ning, opgaver, funktion og finansiering. Det-
te gælder såvel bedriftssundhedstjenester ef-
ter stk. 1 og 2 som bedriftssundhedstjenester,
der etableres frivilligt.

Stk. 4. Staten yder tilskud til etablering af
bedriftssundhedstjenester, der opfylder reg-
lerne, der er fastsat i medfør af stk. 3. Ar-
bejdsministeren fastsætter de nærmere regler
om tilskuddet.

Stk. 5. Kommuner og amtskommuner kan
yde tilskud til bedriftssundhedstjenester, der
opfylder reglerne, der er fastsat i medfør af
stk. 3. Arbejdsministeren fastsætter efter for-
handling med indenrigsministeren de nærme-
re vilkår for kommunernes og amtskommu-
nernes adgang til at yde tilskud.

Kapitel 3
Branchesikkerhedsråd

§ 14. Arbejdsministeren kan godkende
branchesikkerhedsråd, der er repræsentativt
sammensat og oprettet for at medvirke ved

løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål
inden for en eller flere brancher.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan yde et god-
kendt branchesikkerhedsråd tilskud til kon-
sulenttjeneste, der enten knyttes direkte til
rådet eller til en eller flere af de organisatio-
ner, der er repræsenteret gennem branchesik-
kerhedsrådet.

Stk. 3. Et godkendt branchesikkerhedsråd
kan stille forslag og udtale sig om nye regler
samt om enkelte sager, som arbejdsmiljørå-
det eller direktøren for arbejdstilsynet fore-
lægger for det

Stk. 4. Arbejdsmiljørådet skal, inden det
udtaler sig om regler, der er særlige for en
branche, jfr. § 66, stk. 1, nr. 3, indhente udta-
lelse fra vedkommende godkendte branche-
sikkerhedsråd.

Stk. 5. Det er branchesikkerhedsrådets op-
gave at give oplysning og vejledning om de
regler og bestemmelser, der gælder for ved-
kommende branche. Et branchesikkerheds-
råd kan give indstilling til arbejdsmiljørådet
om ændringer i branchens regler og bestem-
melser.

Stk. 6. Arbejdsministeren kan i øvrigt fast-
sætte regler om branchesikkerhedsrådenes
opbygning, opgaver, funktion og finansie-
ring.

Kapitel 4
Almindelige pligter

Arbejdsgiveren

§ 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at ar-
bejdsforholdene sikkerheds- og sundheds-
mæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her
særligt til
1) kapitel 5 om arbejdets udførelse,
2) kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet,
3) kapitel 7 om tekniske hjælpemidler m.v.,
4) kapitel 8 om stoffer og materialer.

§ 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der
føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

§ 17. Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte
bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer,
der eventuelt er forbundet med deres arbej-
de.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal endvidere sør-
ge for, at de ansatte får nødvendig oplæring



og instruktion i at udføre arbejdet på farefri
måde.

Stk. 3. Arbejdsministeren kan fastsætte
nærmere regler om arbejdsgiverens pligter
efter stk. 1 og 2.

§ 18. Arbejdsgiveren har pligt til at gøre
de ansattes sikkerhedsrepræsentanter og til-
lidsmænd inden for vedkommende område
bekendt med de påbud, som arbejdstilsynet
skriftligt har afgivet. Tilsvarende pligt påhvi-
ler arbejdsgiveren over for andre sikkerheds-
repræsentanter og tillidsmænd, der fremsæt-
ter anmodning om at blive gjort bekendt
med påbudet, jfr. § 78.

§ 19. Arbejdsgiveren skal sørge for, at
samarbejde om sikkerhed og sundhed efter
kapitel 2 kan finde sted, samt deltage i sam-
arbejdet.

§ 20. Flere arbejdsgivere, der lader arbej-
de udføre på samme arbejdssted, og alle, der
er beskæftigede på samme arbejdssted, skal
samarbejde om at skabe sikre og sunde ar-
bejdsforhold for alle beskæftigede.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte
nærmere regler om samarbejdet herom.

§ 21. Når arbejdstilsynet forlanger det,
eller når forholdene i øvrigt giver anledning
dertil, skal arbejdsgiveren lade foretage un-
dersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt
ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om
arbejdsforholdene er sikkerheds- og sund-
hedsmæssigt forsvarlige.

§ 22. Arbejdsgiveren skal foretage anmel-
delse til arbejdstilsynet og føre registre efter
regler, som fastsættes af arbejdsministeren.

Stk. 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan
til statistisk brug forlange oplysninger af ar-
bejdsgiveren om
1) de ansattes antal, køn, alder og sundheds-

forhold,
2) maskiner, maskindele, beholdere, præfa-

brikerede konstruktioner, apparater, red-
skaber og andre tekniske hjælpemidler,

3) stoffer og materialer,
4) andre forhold af arbejdsmiljømæssig be-

tydning.

Stk. 3. Hvis statistikken offentliggøres, må
navn eller firma ikke nævnes.

§ 23. Arbejdsgiveren kan ved aftale over-
føre det strafferetlige ansvar, der er pålagt
ham i lovens § 82, til driftsledere, arbejdsle-
dere eller andre kvalificerede overordnede.
Det er en betingelse for aftalens gyldighed,
at den er skriftlig, og at den tydeligt angiver,
i hvilket omfang ansvaret overdrages, herun-
der hvilke lokale eller faglige områder den
omfatter.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal i rimeligt om-
fang føre tilsyn med hvervets udførelse.

Arbejdslederen

§ 24. Ved arbejdsleder forstås den, hvis
arbejde udelukkende eller i det væsentlige
består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller
føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed el-
ler en del deraf.

§ 25. Arbejdslederen skal deltage i samar-
bejdet om sikkerhed og sundhed, jfr. kapitel
2, §20 og §37.

§ 26. Arbejdslederen skal medvirke til, at
arbejdsforholdene sikkerheds- og sundheds-
mæssigt er fuldt forsvarlige inden for det
arbejdsområde, som han leder. Han skal her-
under påse, at de foranstaltninger, der træf-
fes for at fremme sikkerhed og sundhed, vir-
ker efter deres hensigt.

Stk. 2. Bliver arbejdslederen bekendt med
fejl eller mangler, som kan medføre fare for
ulykker eller sygdom, skal han sørge for at
afværge faren. Kan faren ikke afværges ved
hans indgriben på stedet, skal han straks gø-
re arbejdsgiveren bekendt med forholdet.

Ansatte

§ 27. De ansatte skal deltage i samarbej-
det om sikkerhed og sundhed, jfr. kapitel 2.

§ 28. De ansatte skal medvirke til, at ar-
bejdsforholdene sikkerheds- og sundheds-
ma;ssigt er fuldt forsvarlige inden for deres
arbejdsområde, herunder at de foranstaltnin-
ger, der træffes for at fremme sikkerhed og
sundhed, virker efter deres hensigt.

Stk. 2. Bliver de ansatte opmærksomme på
fejl eller mangler, som kan forringe sikkerhe-
den eller sundheden, og som de ikke selv
kan rette, skal de meddele det til et medlem



af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller
arbejdsgiveren.

Stk. 3. Den, som for at udføre et arbejde
såsom reparation eller installation midlerti-
digt må fjerne en sikkerhedsforanstaltning,
skal påse, at denne umiddelbart efter ar-
bejdsprocessens afslutning sættes på plads,
eller at anden lige så sikker beskyttelsesfor-
anstaltning foretages.

§ 29. De, der arbejder på et arbejdssted,
hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre,
skal rette sig efter de regler, der gælder for
virksomhedernes samarbejde, jfr. §§ 20 og 37,
foruden efter de regler, der gælder for det
arbejde, de skal udføre.

Stk. 2. De, der arbejder på en fremmed
virksomheds område, skal rette sig efter de
regler om sikkerhed og sundhed, der gælder
for denne virksomhed, foruden efter de reg-
ler, der gælder for det arbejde, de skal udfø-
re.

Leverandører, installatører, reparatører
og planlæggere m.fl.

§ 30. Den, der overdrager, overlader eller
udstiller maskiner, maskindele, beholdere,
præfabrikerede konstruktioner, apparater,
redskaber eller andre tekniske hjælpemidler,
skal sørge for, at genstandene, når de udleve-
res til brug eller udstilles, er forsynet med
nødvendigt beskyttelsesudstyr og kan anven-
des efter deres hensigt uden at være farlige
for sikkerhed eller sundhed, jfr. kapitel 7.
Nødvendige og let forståelige anvisninger om
betjening, vedligeholdelse, transport og op-
stilling skal følge med ved leveringen.

Stk. 2. Overdrages eller overlades brugs-
færdige tekniske hjælpemidler til videresalg,
udlejning eller udlån, gælder samme pligter.

Stk. 3. Når arbejdstilsynet forlanger det,
eller når forholdene i øvrigt giver anledning
dertil, skal importøren eller fremstilleren lade
foretage undersøgelser, prøver eller besigti-
gelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for
at konstatere, om det tekniske hjælpemiddel
er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvar-
ligt.

Stk. 4. Hvis et teknisk hjælpemiddel frem-
stilles efter bestillerens skriftlige, udførlige
anvisninger, er importøren eller fremstilleren
ikke omfattet af pligterne i stk. 1-3.

§ 31. Enhver maskine, der udleveres eller
udstilles her i landet, skal være forsynet med
fremstillerens eller for importerede maskiners
vedkommende importørens navn og adresse
eller med anden markering, som gør det let
at identificere fremstilleren, henholdsvis im-
portøren.

§ 32. Den, der som selvstændig virksom-
hed installerer, ombygger eller hovedrepare-
rer et teknisk hjælpemiddel, skal påse, at de
sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger,
der gælder for hjælpemidlet, er opfyldt.

Stk. 2. Hvis en reparation kun berører én
eller nogle dele af det, der repareres, skal
reparatøren påse, at de sikkerhedsmæssige
forskrifter og anvisninger, som gælder for
delene, er opfyldt. Bliver reparatøren under
sit arbejde opmærksom på andre fejl eller
mangler, der har sikkerhedsmæssig betyd-
ning, skal han gøre ejeren eller brugeren be-
kendt med dem.

§ 33. Den, der leverer et projekt til et tek-
nisk hjælpemiddel, et produktionsanlæg eller
et bygge- eller anlægsarbejde, skal i projektet
tage hensyn til sikkerhed og sundhed ved
arbejdets udførelse og driften af det færdige
byggeri eller anlæg m.v. Det samme gælder
den, der på lignende måde rådgiver om ar-
bejdsmiljømæssige forhold.

§ 34. Reglerne i §§ 30, 31, 33 og 35, stk. 2,
gælder også for leverandører m.fl. af stoffer
og materialer med egenskaber, der kan være
farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed
eller sundhed.

§ 35. Arbejdsministeren kan fastsætte
nærmere regler om de i §§ 30-34 omhandle-
de forhold.

Stk. 2. Reglerne i §§ 30-34 fritager ikke
brugeren for forpligtelser efter loven.

§ 36. Arbejdsministeren kan, når særlige
forhold foreligger, fastsætte regler eller træffe
bestemmelser, der fraviger kravene i §§ 30-
34. Sådanne bestemmelser kan endvidere i
enkelttilfælde, når særlige forhold foreligger,
træffes af direktøren for arbejdstilsynet.



Bygherrer m.v.

§ 37. Ved bygge- og anlægsvirksomhed,
som udføres af mere end 10 personer, skal
bygherren eller en person, som han overdra-
ger det til, samordne de foranstaltninger til
fremme af de beskæftigedes sikkerhed og
sundhed, der skal udføres af arbejdspladsens
forskellige arbejdsgivere.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte
nærmere regler herom.

Kapitel 5
Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelæg-
ges og udføres således, at det sikkerheds- og
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standar-
der, som har sikkerheds- eller sundhedsmæs-
sig betydning, skal følges.

§ 39. Arbejdsministeren kan fastsætte
nærmere regler om, hvilke krav der skal være
opfyldt, for at arbejdet kan anses for fuldt
forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført,
herunder om
1) sikkerheds- og sundhedsmæssige foran-

staltninger vedrørende arbejder, arbejds-
processer og -metoder, f.eks. for at undgå
sammenstyrtning, nedstyrtning, sammen-
skridning, rystelser, stråling, støj eller eks-
plosions-, brand- eller sundhedsfare ved
luftarter, dampe, støv og røg, hede, kulde
eller lugt, sygdomssmitte eller forkerte ar-
bejdsstillinger, bevægelser eller belastnin-
ger,

2) forbud mod særligt farlige arbejder, ar-
bejdsprocesser og -metoder,

3) opslag eller egnet markering.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan endvidere
fastsætte regler om særligt arbejdstøj og per-
sonlige værnemidler, herunder om hvem der
skal afholde udgifterne hertil.

§ 40. Hvor hensynet til de ansattes sikker-
hed eller sundhed kræver det, kan arbejdsmi-
nisteren fastsætte regler om,
1) at der skal udarbejdes planer over ar-

bejdsgange, arbejdsprocesser og -metoder,
og

2) at sådanne planer og ændringer i dem
skal forelægges arbejdstilsynet til udtalelse

eller godkendelse, før de bringes til udfø-
relse.

§ 41. Arbejdsministeren kan fastsætte reg-
ler om,
1) at arbejder, der kan medføre betydelig

fare for ulykker eller sygdom, kun må ud-
føres af personer, der har gennemgået en
nærmere angivet uddannelse, aflagt en
prøve eller opnået en bestemt alder,

2) beskæftigelse af personer med legemlige
eller åndelige mangler eller lidelser, der
kan indebære øget fare for ulykker eller
sygdom ved visse arbejder,

3) begrænsninger i adgangen til at lade an-
satte arbejde alene.

Stk. 2. For international vejtransport, her-
under for kørsel i udlandet, kan arbejdsmini-
steren fastsætte regler om
1) køretøjernes bemanding,
2) de betingelser, som skal opfyldes af førere

af køretøjerne, herunder om mindstealder,
3) tilladelige kørselsperioder for førere og

besætningsmedlemmer på køretøjerne,
4) kontrolbøger og kontrolapparater til op-

tegnelse af arbejdstider, hvileperioder m.v.

Kapitel 6
Arbejdsstedets indretning

§ 42. Arbejdsstedet skal indrettes således,
at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er
fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder,
som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig
betydning skal følges.

§ 43. Arbejdsministeren kan fastsætte reg-
ler om indretning af faste, midlertidige, skif-
tende og udendørs arbejdssteder, herunder
om;
1) arbejdsrum, f.eks. loftshøjde, luftrum, gul-

ve, vægge, lofter, belysning, temperatur,
luftfornyelse og støj,

2) velfærdsforanstaltninger m.v., f.eks. op-
holds- og spiserum, garderober, omklæd-
ningsrum, toiletter, vaske- og baderum
samt sovesteder og stole,

3) udgangsforhold, f.eks. færdselsveje, trap-
per og udgange.



Stk. 2. Det kan i reglerne i medfør af stk.
1 fastsættes, at de gælder for udlejere af byg-
ninger, lokaler, arealer m.v.

§ 44. Hvor hensynet til de ansattes sikker-
hed eller sundhed kræver det, kan arbejdsmi-
nisteren fastsætte regler om, at
1) projekter og lignende til opførelse eller

ombygning af virksomheder skal forelæg-
ges arbejdstilsynet til udtalelse eller god-
kendelse, før de bringes til udførelse,

2) planer om indretning eller ændring af lo-
kaler, tekniske anlæg og hjælpemidler
m.v. skal forelægges arbejdstilsynet til ud-
talelse eller godkendelse, før de bringes til
udførelse,

3) bygninger, lokaler, arealer m.v. ikke må
udlejes til erhvervsvirksomhed, før spørgs-
målet, om lokalerne m.v. kan anvendes til
det påtænkte formål, har været forelagt
arbejdstilsynet til udtalelse eller godken-
delse.

Kapitel 7
Tekniske hjælpemidler m.v.

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere,
præfabrikerede konstruktioner, apparater,
redskaber og andre tekniske hjælpemidler
skal være indrettet og skal anvendes således,
at de. sikkerheds- og sundhedsmæssigt er
fuldt forsvarlige.

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder,
som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig
betydning skal følges.

§ 46. Arbejdsministeren kan fastsætte reg-
ler om indretning og anvendelse af tekniske
hjælpemidler m.v., herunder om
1) konstruktion, udførelse, opstilling, anmel-

delse og afprøvning,
2) forelæggelse for arbejdstilsynet til udtalel-

se eller godkendelse af planer for kon-
struktion, udførelse og opstilling,

3) godkendelse fra arbejdstilsynet af et tek-
nisk hjælpemiddel m.v., før det overdra-
ges eller overlades til brugeren eller tages
i brug,

4) anvendelse, vedligeholdelse og pasning.

§ 47. Arbejdsministeren kan fastsætte reg-
ler om forbud mod at fremstille, importere,

overdrage, overlade, udstille eller anvende
særligt farlige tekniske hjælpemidler.

Kapitel 8
Stoffer og materialer

§ 48. Stoffer og materialer med egenska-
ber, der kan være farlige for eller i øvrigt
forringe sikkerhed eller sundhed, må kun
fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser
og -metoder, der effektivt sikrer de beskæfti-
gede mod ulykker og sygdomme.

Stk. 2. Anerkendte nonner eller standar-
der, som har sikkerheds- eller sundhedsmæs-
sig betydning, skal følges.

§ 49. Arbejdsministeren kan fastsætte
nærmere regler om fremstilling, import, op-
lagring, transport og anvendelse af stoffer og
materialer med egenskaber, der kan være
farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed
eller sundhed, herunder om emballering, om-
fyldning og mærkning.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan give regler
om forbud imod fremstilling, import og an-
vendelse af særligt farlige stoffer og materia-
ler.

§ 49 a. Med henblik på at forebygge og
imødegå sundheds- og ulykkesskader i ar-
bejdsmiljøet kan arbejdsministeren fastsætte
regler om, at den, der fremstiller eller impor-
terer et stof eller materiale, skal foretage un-
dersøgelser eller fremskaffe fornøden doku-
mentation for allerede foretagne undersøgel-
ser og indgive anmeldelse. Der kan herunder
fastsættes regler for alle stoffer og materialer,
for enkelte stoffer og materialer, for bestemte
grupper af stoffer og materialer eller for stof-
fer og materialer til særlige anvendelser.

Stk. 2. Det kan fastsættes, at anmeldelsen
skal indeholde:
1) Oplysninger om forhold, som har betyd-

ning for vurdering af stoffets eller materi-
alets egenskaber og virkninger, herunder
om det har egenskaber, der kan være far-
lige for eller i øvrigt forringe sikkerhed
eller sundhed.

2) Forslag til klassificering, emballering og
mærkning.

3) Oplysninger om forebyggende foranstalt-
ninger, der effektivt sikrer de beskæftige-
de mod forringelse af sikkerhed og sund-



hed.
Stk. 3. Det kan endvidere fastsættes, at

nye stoffer og materialer tidligst må tages i
brug en måned efter anmeldelsen. Denne
frist skal kunne forlænges for tilfælde, hvor
anmeldelsen er mangelfuld eller fejlagtig,
således at stoffet eller materialet tidligst må
tages i brug en måned efter, at de oplysnin-
ger, anmeldelsen skal indeholde, er modta-
get.

Stk. 4. Arbejdsministeren fastsætter regler
om oprettelse, drift og brug af et register for
stoffer og materialer. Lov nr. 294 af 8. juni
1978 om offentlige myndigheders registre
finder ikke anvendelse på dette register.

§ 49 b. Arbejdsministeren kan fastsætte
regler om, at tekniske datablade og lignende,
som udsendes af fremstillere eller importører
af stoffer og materialer, skal indeholde alle
væsentlige oplysninger om stoffets eller ma-
terialets virkninger på sikkerhed og sundhed
i arbejdsmiljøet.

§ 49 c Arbejdsministeren kan fastsætte
regler om, at et stof eller materiale, der kan
være farligt for eller i øvrigt forringe sikker-
hed eller sundhed, ikke må anvendes, hvis
det kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt
eller mindre generende stof eller materiale.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte
regler om, at stoffer og materialer, der kan
være farlige for eller i øvrigt forringe sikker-
hed eller sundhed, ikke må anvendes til be-
stemte formål eller inden for særlige områ-
der, før arbejdstilsynets udtalelse eller god-
kendelse foreligger.

Kapitel 9
Hviletid og fridøgn

§ 50. Arbejdstiden skal tilrettelægges såle-
des, at der i hvert døgn, regnet fra normal
arbejdstids begyndelse, gives den ansatte en
sammenhængende hvileperiode på mindst 11
timer.

Stk. 2. Hvileperioden kan nedsættes til 8
timer ved
1) holdskifte i virksomheder, der arbejder i

flerholdsdrift,
2) landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalen-

derår.

Stk. 3. Lastning og losning, der fortrinsvis
udføres af løsarbejdere, og nødvendige arbej-
der i tilslutning hertil, såsom lager- og pak-
husarbejde, omfattes ikke af stk. 1 og 2. Så-
fremt det ved sådant arbejde udføres overar-
bejde, bortset fra arbejde, der udføres med
skiftende hold, samt .arbejde ved de inden-
rigske rutebåde og landbrugseksportbådene,
skal der fra overarbejdets ophør være mindst
9 timers samlet hvil, forinden de pågældende
arbejdere atter beskæftiges.

§ 51. Når naturomstændigheder, ulykker,
maskinsammenbrud eller lignende uforudsete
begivenheder forstyrrer eller har forstyrret
den regelmæssige drift af virksomheden, kan
bestemmelserne i § 50 fraviges i det omfang,
det er nødvendigt, indtil regelmæssig drift er
genoprettet. Fravigelsen skal noteres i tilsyns-
bogen eller anden tilsvarende dokumenta-
tion, jfr. § 78.

{j 52. Fravigelser fra § 50 kan i øvrigt tilla-
des af direktøren for arbejdstilsynet, når
1) arbejdets udførelse efter dets art ikke kan

opsættes, eller
2) særlige arbejdsformer gør en fravigelse

nødvendig.

Stk. 2. Fravigelser for en enkelt hvileperio-
de kan i disse tilfælde ske uden forudgående
tilladelse, hvor denne ikke kan indhentes i
rette tid. Fravigelsen skal da snarest muligt
meddeles skriftligt til arbejdstilsynet.

Stk. 3. For fag og faglige områder eller
særlige arbejdsformer, hvor forholdene gør
det nødvendigt, kan arbejdsministeren fast-
sætte regler om den daglige hvileperiode,
herunder om
1) nedsættelse af den daglige hvileperiodes

længde til 8 timer,
2) hvileperiodens beliggenhed.

Stk. 4. Arbejdsministeren kan fastsætte
regler om, under hvilke vilkår bestemmelser-
ne om den daglige hvileperiode kan fraviges
ved aftale.

§ 53. Inden for hver periode på 7 døgn
skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der
skal ligge i umiddelbar tilslutning til en dag-
lig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal
så vidt muligt falde på søndage og så vidt



muligt samtidigt for alle, der er ansat i virk-
somheden.

Stk. 2. Reglen i stk. 1, 2. pkt., gælder ikke
for landbrug og gartneri.

Stk. 3. Hvis det er påkrævet, kan det
ugentlige fridøgn udskydes og erstattes af
tilsvarende frihed senere
1) ved arbejde med pasning af mennesker,

dyr og planter,
2) ved arbejde, der er nødvendigt for at be-

vare værdier.

Stk. 4. Stk. 1 kan endvidere fraviges, når
naturomstændigheder, ulykker, maskinsam-
menbrud eller lignende uforudsete begiven-
heder forstyrrer eller har forstyrret den regel-
mæssige drift af virksomheden. Fravigelsen
skal noteres i tilsynsbogen eller anden tilsva-
rende dokumentation, jfr. § 78.

§ 54. Fravigelse fra § 53, stk. 1, kan i øv-
rigt tillades af direktøren for arbejdstilsynet,
når

1) arbejdets udførelse efter dets art ikke kan
opsættes, eller

2) særlige arbejdsformer gør en fravigelse
nødvendig.

Stk. 2. Fravigelse for et enkelt fridøgn kan
i disse tilfælde ske uden forudgående tilladel-
se, hvpr denne ikke kan indhentes i rette tid.
Fravigelsen skal da snarest muligt meddeles
skriftligt til arbejdstilsynet.

Stk. 3. Under særlige forhold kan arbejds-
ministeren fastsætte tidsbegrænsede undtagel-
ser fra reglen om det ugentlige fridøgn i § 53.

§ 55. For fag og faglige områder eller sær-
lige arbejdsformer, hvor forholdene gør det
nødvendigt, kan arbejdsministeren fastsætte
regler om det ugentlige fridøgn, herunder om
omlægning af det ugentlige fridøgn.

§ 56. Arbejdsministeren kan fastsætte reg-
ler om, under hvilke vilkår bestemmelserne
om det ugentlige fridøgn kan fraviges ved
aftale.

Stk. 2. Personer i overordnede stillinger
samt repræsentanter og agenter, der arbejder
uden for virksomhedens faste arbejdssted,
omfattes kun af §§ 50 og 53 i det omfang,
det nærmere fastsættes af arbejdsministeren.

§ 57. For arbejde, der i særlig grad kan
bringe sikkerhed og sundhed i fare, kan ar-
bejdsministeren fastsætte regler om begræn-
set arbejdstid for dette arbejde.

§ 58. Regler, der fastsættes efter § 52, stk.
3, § 55 og § 57, îçân uanset § 2, stk. 1 og 2,
omfatte enhver, der fører eller er besætnings-
medlem på et køretøj, herunder køretøjer i
international vejtransport, såvel her i landet
som i udlandet.

Kapitel 10
Unge under 18 år

§ 59. Unge mennesker under 15 år må
ikke anvendes til erhvervsmæssigt arbejde
bortset fra let hjælpearbejde i 2 timer daglig.
For unge af arbejdsgiverens familie, som hø-
rer til hans husstand, gælder forbudet kun
arbejde med tekniske anlæg, maskiner, hjæl-
pemidler, stoffer eller materialer, der kan
frembyde fare for dem.

Stk. 2. For landbrug kan arbejdsministeren
fastsætte regler om en lavere aldersgrænse
end 15 år for beskæftigelse af unge af ar-
bejdsgiverens familie, som hører til hans hus-
stand, ved arbejde med tekniske anlæg, ma-
skiner, hjælpemidler, stoffer eller materialer,
der kan frembyde fare for dem.

Stk. 3. Arbejdsministeren fastsætter regler
om højere aldersgrænse end 15 år for be-
skæftigelse ved arbejde, som efter sin beskaf-
fenhed eller de omstændigheder, hvorunder
det udføres, kan være farligt for de unges
sikkerhed, sundhed eller udvikling. Disse
regler kan også omfatte de under stk. 1, 2.
pkt., og stk. 2 omhandlede unge.

Stk. 4. Arbejdsministeren kan i øvrigt fast-
sætte regler om, at unge under 15 år
1) kan have lettere, erhvervsmæssigt arbejde,
2) kan optræde i offentlige forestillinger eller

ved optagelse af film eller lignende.

Stk. 5. Der skal ved udformningen af reg-
ler i henhold til stk. 4 tages hensyn til de un-
ges alder, udvikling og helbredstilstand samt
til skole- eller anden uddannelse.

§ 60. Arbejdstiden for unge under 18 år
må normalt ikke overstige den sædvanlige
arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i
samme fag, jfr. § 62, nr. 1.
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Stk. 2. De unge må ikke beskæftiges mere
end i alt 10 timer pr. dag. Arbejdstiden skal
ligge samlet, kun afbrudt af passende spise-
og hvilepauser.

§ 61. Unge under 18 år skal have en sam-
let hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet.
Hvileperioden skal i almindelighed omfatte
tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan give særlige
regler om hvileperiodens varighed og beligi

genhed for fag eller faglige områder, hvor
forholdene gør det nødvendigt eller ønske-
ligt.

§ 62. Arbejdsministeren kan fastsætte reg-
ler om,
1) i hvilket omfang unge under 18 år må

beskæftiges ud over fagets sædvanlige ar-
bejdstid,

2) begrænsninger i adgangen til at beskæfti-
ge unge under 18 år i de i § S3, stk. 3, og
§ 54, stk. 1, nævnte tilfælde.

Kapitel 11
Lægeundersøgelse m.v.

§ 63. For virksomheder, fag, faglige områ-
der eller andre grupper af ansatte, hvis arbej-
de er forbundet med fare for de ansattes
sundhed, kan arbejdsministeren fastsætte reg-
ler om,
1) at de ansatte skal lægeundersøges før an-

sættelsen, under ansættelsen og efter an-
sættelsens ophør, eventuelt ved regelmæs-
sige undersøgelser, og

2) at der regelmæssigt eller i enkelte tilfælde
skal foretages arbejdsmedicinske, arbejds-
hygiejniske eller andre undersøgelser af
sundhedsforholdene.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte
regler om tilsvarende undersøgelser med hen-
blik på, om et arbejde kan medføre fare for
sundheden.

Stk. 3. Udgifterne ved undersøgelserne
afholdes af arbejdsgiveren, den ansatte eller
staten efter regler, der fastsættes af arbejds-
ministeren.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal sørge for, at
undersøgelserne kan forgå uden tab af ind-
tægt for de ansatte og så vidt muligt i ar-
bejdstiden.

Stk. 5. De ansatte og tidligere ansatte har
pligt til at lade sig undersøge i overensstem-
melse med de fastsatte regler.

§ 64. Arbejdsministeren kan fastsætte sær-
lige regler om lægeundersøgelse af unge un-
der 18 år med henblik-på deres påbegyndelse
af arbejde for en arbejdsgiver. § 63, stk. 3-5,
finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. I reglerne kan det fastsættes, at en
skolelæge på grundlag af en undersøgelse,
foretaget før eleven forlader skolen, skal af-
give en erklæring, om eleven lider eller har
lidt af sygdomme, der kan have indflydelse
på hans sikkerhed og sundhed under erhvers-
arbejde. Tilsvarende regler kan fastsættes for
unge under 18 år, der er under faglig uddan-
nelse.

Stk. 3. I reglerne kan det endvidere fast-
sættes, at arbejdsgivere ved ansættelse af en
ung under 18 år skal sikre sig, at det arbejde,
den unge antages til, er foreneligt med hans
helbredstilstand.

§ 65. Arbejdsministeren kan nedsætte et
repræsentativt sammensat, sagkyndigt nævn
til at træffe afgørelser efter de regler, der ud-
stedes i medfør af loven i spørgsmål om,
hvorvidt en ung under 18 år må udføre et
arbejde under hensyn til pågældendes hel-
bredstilstand.

Stk. 2. Nævnets afgørelser kan ikke ind-
bringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 3. Arbejdsministeren fastsætter regler
om nævnets sammensætning, virksomhed
samt om finansiering af nævnets virksomhed.

Kapitel 12
Arbejdsmiljørådet og arbejdsmiljøfondet

A rbejdsmiljørådet

§ 66. Formålet med arbejdsmiljørådet er
at give arbejdsmarkedets parter medindfly-
delse på indsatsen for et sikkert og sundt
arbejdsmiljø. Rådet har følgende opgaver:
1) Rådet drøfter på eget initiativ spørgsmål,

som det finder af betydning for arbejds-
miljøet, og udtaler sig herom til arbejds-
ministeren og direktøren for arbejdstilsy-
net

2) Rådet udtaler sig om og giver forslag til
lovændringer og nye regler samt om de
enkelte sager, som arbejdsministeren eller
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direktøren for arbejdstilsynet forelægger
for rådet.

3) Ved udarbejdelse af regler i henhold til
bemyndigelse i denne lov skal arbejdsmil-
jørådet medvirke gennem repræsentanter,
udpeget af rådet inden for eller uden for
dettes medlemskreds. Endvidere skal rå-
dets udtalelse indhentes, forinden reglerne
fastsættes.

4) Før godkendelse af branchesikkerhedsråd
efter § 14, stk. 1, fastsættelse af undtagel-
ser efter § 54, stk. 3, samt afgørelse af kla-
ger efter § 81, stk. 2, skal rådets udtalelse
indhentes.

5) Rådet følger branchesikkerhedsrådenes
arbejde.

6) Rådet afgiver hvert år en indstilling til
arbejdsministeren om udviklingen inden
for arbejdsmiljøområdet og om de forbed-
ringer, som det finder ønskelige.

Stk. 2. Rådet kan nedsætte arbejdsudvalg
og udpege medlemmer til disse, også uden
for rådets medlemskreds.

Stk. 3. Rådet nedsætter et stående udvalg
til at følge branchesikkerhedsrådenes arbej-
de.

Stk. 4. Rådet kan indhente erklæringer fra
sagkyndige og iværksætte undersøgelser til
brug for sit arbejde.

Stk. 5. Arbejdsministeren godkender rå-
dets forretningsorden.

§ 67. Arbejdsmiljørådet består af en for-
mand, 12 repræsentanter for de ansatte, 10
repræsentanter for arbejdsgiverne, en læge
og en videnskabelig medarbejder ved Dan-
marks tekniske højskole. Arbejdsministeren
udnævner rådets formand og øvrige medlem-
mer og stedfortrædere for disse.

Stk. 2. Af repræsentanterne for de ansatte
skal 3 repræsentere industri og transport, 2
håndværk, 2 landbrug, 1 handel, 1 de tekni-
ske funktionærer, 1 de merkantile funktionæ-
rer og 2 de offentligt ansatte. Af repræsen-
tanterne for arbejdsgiverne skal 3 repræsen-
tere industri og transport, 2 håndværk, 2
landbrug, 1 handel og 2 det offentlige.

Stk. 3. Repræsentanterne og stedfortræder-
ne indstilles af de mest repræsentative orga-
nisationer inden for hver gruppe. En af re-
præsentanterne for arbejdsgiverne indstilles
dog af finansministeren, og en indstilles af
Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommuner-

nes Landsforening, Københavns kommune
og Frederiksberg kommune i fællesskab. Læ-
gen og en stedfortræder for ham indstilles af
sundhedsstyrelsen. Den videnskabelige med-
arbejder ved Danmarks tekniske højskole
indstilles af denne.

Stk. 4. Medlemmerne og stedfortræderne
udnævnes normalt for en periode af 6 år.

Stk. 5. Arbejdsministeriet, arbejdstilsynet,
sikringsstyrelsen og miljøstyrelsen deltager
hver med en repræsentant uden stemmeret i
arbejdsmiljørådets møder.

A rbejdsmiljøfondet

§ 68. Arbejdsmiljøfondets formål er gen-
nem oplysning og uddannelse og på anden
egnet måde at fremme et bedre arbejdsmiljø.

Stk. 2. Fondets midler tilvejebringes ved
bidrag fra staten, fra de forsikringsselskaber,
der er godkendt til tegning af arbejdsskade-
forsikring, samt fra de kommuner og arbejds-
givere, der ikke har tegnet forsikring efter
loven om arbejdsskadeforsikring, jfr. dennes
§ 41 og § 68, stk. 1.

Stk. 3. Bidragene udgør årligt 30 mill, kr.,
der reguleres af arbejdsministeren efter ind-
stilling fra arbejdsmiljørådet og tilslutning
fra folketingets finansudvalg.

Stk. 4. Statens bidrag beregnes som en an-
del af det samlede bidrag svarende til den
andel, de statsansatte udgør af det samlede
antal arbejdstagere inden for lovens område.
Forsikringsselskabernes bidrag fordeles på de
enkelte selskaber i forhold til præmieindtægt
af pligtig arbejdsskadeforsikring i det regn-
skabsår, fordelingen vedrører. For kommu-
ner og arbejdsgivere, der ikke har tegnet for-
sikring, fastsættes bidraget i forhold til et af
sikringsstyrelsen skønsmæssigt beregnet præ-
miebeløb svarende til den pågældendes risi-
ko efter loven om arbejdsskadeforsikring.

Stk. 5. Til dækning af bidraget til arbejds-
miljøfondet kan forsikringsselskaberne forhø-
je præmierne for lovpligtig arbejdsskadefor-
sikring forholdsmæssigt uanset de trufne for-
sikringsaftaler.

Stk. 6. Arbejdsminsteren fastsætter nærme-
re regler for beregning og indbetaling af bi-
dragene.

Stk. 7. Arbejdsmiljørådet er fondets øver-
ste myndighed og godkender fondets budget,
regnskab og arbejdsplan. Revisionen af regn-
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skabet varetages af statens revisionsmyndig-
hed.

Stk. 8. Fondets daglige ledelse varetages af
bestyrelsen, som består af direktøren for ar-
bejdstilsynet som formand og 3 medlemmer,
valgt af arbejdsmiljørådet. Medlemmerne
skal repræsentere henholdsvis arbejdere, ar-
bejdsgivere og funktionærer.

Stk. 9. Fondets forretningsorden fastsættes
af arbejdsministeren efter forhandling med
arbejdsmiljørådet.

Stk. 10. Fondets bestyrelse afgiver hvert år
beretning om sin virksomhed til arbejdsmil-
jørådet og arbejdsministeren.

Kapitel 13
Arbejdstilsynet

§ 69. Arbejdsministeren er øverste admini-
strative myndighed vedrørende arbejdsmiljø-
spørgsmål.

§ 70. Arbejdstilsynet består af et direkto-
rat, et arbejdsmiljøinstitut samt tilsynskredse.

Stk. 2. Arbejdsministeren fastsætter regler
om landets inddeling i tilsynskredse.

§ 71. Arbejdstilsynet ledes af direktøren
for arbejdstilsynet.

§ 72. Arbejdstilsynet har til opgave at
1) vejlede virksomheder, branchesikkerheds-

råd, arbejdsmarkedets organisationer og
offentligheden om arbejdsmiljømæssige
spørgsmål,

2) bistå arbejdsministeriet med forberedelse
af regler i henhold til loven,

3) udstede forskrifter i henhold til bemyndi-
gelse fra arbejdsministeren,

4) holde sig orienteret om den tekniske og
sociale udvikling med henblik på forbed-
ring af arbejdet for sikkerhed og sundhed
i arbejdsmiljøet,

5) behandle planer for arbejdsprocesser, ar-
bejdssteder, tekniske hjælpemidler m.v.
samt stoffer og materialer og meddele til-
ladelser i henhold til loven eller admini-
strative regler,

6) påse, at loven og de forskrifter, der gives
med hjemmel i loven, overholdes.

§ 73. Arbejdsministeren kan bemyndige
direktøren for arbejdstilsynet til at udøve
beføjelser, der ved loven er tillagt arbejdsmi-

nisteren. Arbejdsministeren kan i forbindelse
hermed efter forhandling med arbejdsmiljø-
rådet bestemme, at § 66, stk. 1, nr. 3 og 4,
kan fraviges.

§ 74. Arbejdsministeren kan bestemme, at
arbejdstilsynets opgaver i nærmere angivet
omfang henlægges til anden offentlig myn-
dighed eller privat institution, samt i hvilket
omfang arbejdstilsynet skal føre kontrol med
sådant tilsyn.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte
regler om anerkendelse af prøvninger og an-
den dokumentation for, at forskrifter om sik-
kerhed og sundhed er fulgt.

Stk. 3. Arbejdsministeren fastsætter regler
om betaling, eventuelt i form af takstmæssigt
fastsatte afgifter for undersøgelser m.v. fore-
taget eller iværksat af arbejdstilsynet.

§ 75. Arbejdsministeren kan fastsætte reg-
ler om pligt til anmeldelse af arbejdsulykker,
forgiftningstilfælde, erhvervssygdomme og
andre forhold af arbejdsmiljømæssig betyd-
ning.

Stk. 2. Den, som under udøvelse af offent-
lig tjeneste eller hverv får kendskab til for-
hold, der strider mod denne lov eller regler
udstedt i henhold til loven, skal underrette
arbejdstilsynet herom.

Stk. 3. En læge, der konstaterer eller får
mistanke om, at en person har været udsat
for skadelige påvirkninger på sin arbejds-
plads, skal underrette arbejdstilsynet. Ar-
bejdsministeren kan fastsætte nærmere regler
herom.

§ 76. Arbejdstilsynets medarbejdere har
adgang til offentlige og private arbejdssteder
i det omfang, det er påkrævet, for at de kan
varetage deres hverv.

Stk. 2. Politiet yder om fornødent bistand
hertil. Nærmere regler om bistanden kan
fastsættes af arbejdsministeren efter forhand-
ling med justitsministeren.

Stk. 3. Arbejdstilsynets medarbejdere skal
forevise legitimation på forlangende.

§ 77. Arbejdstilsynet kan påbyde, at for-
hold, der strider mod loven eller mod regler
eller afgørelser i medfør af loven, bringes i
orden straks eller inden en frist.

Stk. 2. Skønner arbejdstilsynet det nødven-
digt for at afværge en overhængende, betyde-
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lig fare for de ansattes eller andres sikkerhed
eller sundhed, kan det påbyde, at faren
straks imødegås, herunder
1) at de tilstedeværende øjeblikkeligt fjerner

sig fra farezonen,
2) at brugen af en maskine, en maskindel, en

beholder, en præfabrikeret konstruktion,
et apparat, et redskab, et andet teknisk
hjælpemiddel eller et stof eller et materia-
le standses, eller

3) at arbejde i øvrigt standses.

§ 78. Arbejdsministeren kan fastsætte reg-
ler om, at der på arbejdssteder skal findes en
tilsynsbog eller anden tilsvarende dokumen-
tation for tilsynets inspektioner, påbud og
andre meddelelser om arbejdsmiljømæssige
forhold og om anvendelse og opbevaring af
tilsynsbogen eller dokumentationen.

§ 79. Myndigheder og personer, der udø-
ver opgaver efter §§ 13—14 og kap. 11-14,
samt enhver, der i øvrigt yder bistand hertil,
er underkastet tavshedspligt efter borgerlig
straffelovs § 152 og § 264 b.

Stk. 2. En medarbejder ved arbejdstilsynet
må ikke over for arbejdsgiveren eller dennes
repræsentant oplyse, at et tilsynsbesøg foreta-
ges som følge af en klage.

§ 80. Efter forhandling med pågældende
minister fastsætter arbejdsministeren regler
om arbejdstilsynets samarbejde med andre
offentlige myndigheder.

Kapitel 14
Klageadgang

§ 81. Tilsynskredsenes afgørelser kan ind-
bringes for direktøren for arbejdstilsynet in-
den 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt
den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelse kan indbrin-
ges for arbejdsministeren inden 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virk-
ning, indtil klagemyndighedens afgørelse fo-
religger, eller klagemyndigheden bestemmer
andet. Klage over afgørelser efter § 77, stk. 2,
har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor,
kan klagemyndigheden behandle en klage og
tillægge denne opsættende virkning, selv om

klagen først fremkommer efter udløbet af
den frist, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Kapitel 15
Straf

§ 82. Med bøde eller hæfte straffes den,
der
1) overtræder §§ 15-19, § 20, stk. 1, § 21, §

23, stk. 2, §§ 25-34, § 37, stk. 1, § 38, stk.
1, § 42, stk. 1, § 45, stk. 1, § 48, stk. 1, §
63, stk. 5, eller § 75, stk. 3,

2>. lader arbejde udføre i strid med kapitel 9
og KV leder eller fører tilsyn med sådant
arbejde eller udfører arbejde i strid med
kapitel 9,

3) ikke efterkommer påbud efter § 77 eller
4) undlader at meddele oplysninger efter §

22, stk. 2.

§ 83. For overtrædelse af § 15, § 16, § 38,
stk. 1, § 42, stk. 1, § 45, stk. 1, § 48, stk. 1, §
82, nr. 2 og 3, kan der pålægges en arbejdsgi-
ver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke
kan tilregnes ham som forsætlig eller uagt-
som. For bødeansvaret fastsættes ingen for-
vandlingsstraf.

§ 84. I forskrifter, der udstedes i henhold
til loven, kan der fastsættes straf af bøde el-
ler hæfte for overtrædelse af bestemmelser i
forskrifterne og påbud eller forbud i henhold
til forskrifterne. Det kan endvidere fastsæt-
tes, at en arbejdsgiver, der overtræder be-
stemmelser, påbud eller forbud som anført,
kan pålægges bødeansvar, selv om overtræ-
delsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig
eller uagtsom. For sådant bødeansvar fast-
sættes ingen forvandlingsstraf.

§ 85. Arbejdsgiveren er fritaget for ansvar
i det omfang, han efter § 23, stk. 1, har over-
draget sine pligter til driftsledere, arbejdsle-
dere eller andre kvalificerede overordnede.

§ 86. For overtrædelser, der begås af ak-
tieselskaber, andelsselskaber eller lignende,
kan der pålægges selskabet som sådant bøde-
ansvar.

§ 87. Når unge under 18 år beskæftiges i
strid med bestemmelserne i denne lov eller
de i henhold til loven fastsatte forskrifter,
kan forældremyndighedens indehavere straf-
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fes med bøde, såfremt arbejdet er foregået
med deres viden.

Kapitel 16
Ikrafttræden m.v.

§ 88. Loven træder i kraft den 1. juli 1977.
§ 13 træder i kraft den 1. maj 1978.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

§ 89. Lovene nr. 226, 227 og 228 af 11.
juni 1954 om henholdsvis almindelig arbej-
derbeskyttelse, arbejderbeskyttelse inden for
handels- og kontorvirksomhed og arbejderbe-
skyttelse inden for landbrug, skovbrug og
gartneri ophæves.

Stk. 2. For så vidt angår forhold, hvorom

der efter loven skal eller kan fastsættes nær-
mere regler administrativt, kan arbejdsmini-
steren bestemme, at reglerne herom i de i stk.
1 nævnte love forbliver i kraft indtil de aflø-
ses af bestemmelser fastsat i henhold til den-
ne lov. Det samme gælder regler, der er fast-
sat med hjemmel i de nævnte love samt reg-
ler, der er holdt i kraft ved § 76 i lov om al-
mindelig arbejderbeskyttelse.

Stk. 3. Overtrædelse af de bestemmelser,
der forbliver i kraft efter stk. 2, straffes med
bøde eller hæfte. §§ 83 og 85-87 finder til-
svarende anvendelse.

§ 90. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland.

Arbejdsministeriet, den 18. december 1985

GRETHE FENGER MØLLER

/ Henrik Grove
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Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 333 af 23. juni 1977.

Bekendtgørelse om børns lettere erhvervsmæssige arbejde.

I medfør af § 59, stk. 4, nr. 1, i lov nr. 681
af 23. december 1975 om arbejdsmiljø fast-
sættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter beskæfti-
gelse af børn under 15 år ved lettere er-
hvervsmæssigt arbejde og let hjælpearbejde.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke
1) arbejde i en arbejdsgivers private hus-

holdning, jfr. lov om arbejdsmiljø § 2,
stk. 2, nr. 1,

2) beskæftigelse af børn af arbejdsgiverens
familie, som hører til hans husstand, jfr.
lov om arbejdsmiljø § 59, stk. 1 og 2.

§ 2. Børn, der er fyldt 10 år, må beskæfti-
ges med følgende former for lettere erhvervs-
mæssigt arbejde:
1) Lettere fodrings- og rensningsarbejde i

landbruget.
2) Pasning af mindre husdyr (dog ikke ind-

fangning og aflivning af pelsdyr som for
eksempel mink).

3) Lugning og hakning.
4) Kartoffelopsamling.
5) Bær- og frugtplukning.
6) Plantning, opbinding og lignende ar-

bejde.
7) Lettere arbejde med specialafgrøder, så-

som afplukning af tulipanhoveder, op-
tagning af løg o.lign.

8) Koglesamling.
9) Lettere budtjeneste, dog ikke udbring-

ning af aviser før skoletid.

§ 3. Børn, der er fyldt 13 år, må beskæfti-
ges med følgende former for lettere erhvervs-
mæssigt arbejde:

1) Kutinemæssig prismærkning af varer.

2) Arbejde i visse specialforretninger, så-
som kiosker, bagerbutikker og grønt-
forretninger.

3) Modtagelse og pakning samt sortering
og optælling af lettere varer og tom em-
ballage.

4) Lettere rengøring og oprydning samt
borddækning.

5) Lettere manuel montering, dog ikke
lodning, svejsning eller arbejde med
farlige klæbemidler.

6) Malearbejde med ufarlig maling, dog
ikke sprøjtemaling.

7) Lettere manuelt arbejde, såsom hånd-
syning, ilægning i poser, foldning af
papir samt pudsning af færdige keramik-
og glasvarer.

8) Mærkning og sortering af rent vasketøj.
9) Eftersyn og kontrol af produkter uden

brug af maskiner o.lign.
10) Internt piccoloarbejde.
11) Lettere budtjeneste, herunder udbring-

ning af aviser før skoletid.
12) Salg af aviser o.lign.

§ 4. Børn under 15 år må ikke beskæftiges
ved arbejde, der kan være farligt for deres
sundhed, sikkerhed eller udvikling. Børnene
må derfor f.eks. ikke beskæftiges med
1) arbejde med maskiner, herunder trak-

torer,
2) arbejde med farlige stoffer og materi-

aler,
3) arbejde i siloer, gylle- og ajlebeholdere,
4) håndtering af tunge byrder,
5) betjening af mekaniske anlæg,
6) arbejde i farlig nærhed af maskiner og

mekaniske anlæg,
7) arbejde i lokaler, hvor der arbejdes med

farlige stoffer og materialer.

Arbejdsmin. 3. kt. j. nr. 1976-160-1



§ 5. De i §§ 2 og 3 omtalte former for let-
tere erhvervsmæssigt arbejde samt let
hjælpearbejde må kun udføres indtil 2 timer
daglig på skoledage og 8 timer daglig på
skolefridage og i ferier.

Stk. 2. Den samlede ugentlige arbejdstid
må højst være 12 timer. I skoleferier på
mindst 1 uge må den samlede ugentlige ar-
bejdstid dog højst være

1) 20 timer for børn, der er fyldt 10 år,
2) 40 timer for børn, der er fyldt 13 år.
Stk. 3. Børn under 15 år, som lovligt er

udskrevet af skolen, eller som har fået tilla-
delse til at opfylde undervisningspligten ved
at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller
beskæftigelse, må udføre det i stk. 1 nævnte
arbejde i indtil 8 timer daglig, dog højst 40
timer ugentlig. Gives der kun tilladelse til
delvis at opfylde undervisningspligten på den
angivne måde, nedsættes den højeste ar-
bejdstid forholdsmæssigt, idet der dog før
nedsættelsen fratrækkes 12 timer, jfr. stk. 2.

§ 6. Direktoratet for arbejdstilsynet kan
tillade, at andre lignende former for arbejde
som det i §§ 2 og 3 nævnte udføres af børn
under 15 år, når det skønnes rimeligt og for-
svarligt.

Stk. 2. Tilsynskredsene kan i enkelt-til-
fælde, hvor det skønnes rimeligt og forsvar-
ligt, tillade, at et barn under 15 år udfører
arbejde af lignende art som det i §§ 2 og 3
nævnte.

§ 7. I henhold til lov om arbejdsmiljø
§ 81 kan tilsynskredsenes afgørelser efter
denne bekendtgørelse indbringes for direktø-
ren for arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelser efter denne
bekendtgørelse kan indbringes for arbejds-
ministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen
er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virk-
ning, indtil klagemyndighedens afgørelse
foreligger, eller klagemyndigheden bestem-
mer andet. Klage over afgørelser efter lov om
arbejdsmiljø § 77, stk. 2, har ikke opsættende
virkning.

Stk- 4. Når særlige grunde taler derfor,
kan klagemyndigheden behandle en klage og
tillægge den opsættende virkning, selv om
klagen først fremkommer efter udløbet af
den frist, der er nævnt i stk. 1 og 2.

§ 8. Den, der lader arbejde udføre i strid
med denne bekendtgørelses §§ 2-5 eller leder
eller fører tilsyn med sådant arbejde, straffes
med bøde eller hæfte, jfr. lov om arbejds-
miljø § 82, nr. 2.

Stk. 2. En arbejdsgiver kan pålægges
bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan
tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom.
For bødeansvaret fastsættes ingen forvand-
lingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af
aktieselskaber, andelsselskaber eller lig-
nende, kan der pålægges selskabet som så-
dant bødeansvar, jfr. lov om arbejdsmiljø
§86.

Stk. 4. Forældremyndighedens indehavere
kan efter lov om arbejdsmiljø § 87 straffes
med bøde for overtrædelser, såfremt arbej-
det er foregået med deres viden.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den
1. juli 1977.

Arbejdsministeriet, den 23. juni 1977.

Erling Jensen. / Vibeke Lomholt.
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Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 22. januar 1964'

Bekendtgørelse om børns erhvervsmæssige medvirken ved offentlige
forestillinger m. v.

I medfør af § 38.. stk. 4, i lov nr. 226 af
11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyt-
telse fastsætter arbejdsministeren herved
efter forhandling med justitsministeren og
ministeren for kulturelle anliggender føl-
gende regler for erhvervsmæssig medvirken
af børn under 14 år ved offentlige forestil-
linger m. v.

§ 1. Politiet kan efter ansøgning i hvert
enkelt tilfælde tillade, at børn under 14 år
erhvervsmæssigt optræder i offentlige teater-
forestillinger, ved offentlige koncerter, i
offentlige varieté- eller cirkusforestillinger, i
radio og fjernsyn eller i andre offentlige
forestillinger eller medvirker som skuespil-
lere eller statister ved optagelse af film.
Sådan tilladelse må kun meddeles, såfremt
barnets medvirken i den pågældende fore-
stilling eller filmoptagelse skønnes forsvar-
lig; der vil herved navnlig være at tage
hensyn til barnets alder, helbredstilstand
og miljø, dets skolegang, arten og hyppig-
heden af dets medvirken, den til forberedelse,
prøver og optræden nødvendige daglige
arbejdstid, arbejdsstedet samt engagemen-
tets varighed.

Stk. 2. Tilladelse meddeles af politi-
mesteren \ den politikreds, hvor den pågæl-
dende forestilling finder sted, eller den
pågældende filmproducent har forretnings-
lokale, i København af politidirektøren.
Skal barnet medvirke i forestillinger, der
gives af et omrejsende teaterselskab, cirkus
el. lign., eller i filmoptagelser, der iværk-
sættes af en udenlandsk filmproducent, med-
deles tilladeisen af politimesteren i den
politikreds, hvor den første forestilling eller
optagelse finder sted.

§ 2. Tilladelse i henhold til § 1 kan nor-
malt kun meddeles efter forevisning af en
i overensstemmelse med nævnte lovs § 41

inden for det sidste halve år udstedt læge-
attest for barnet vedrørende arbejde af
lignende art. Politiet kan dog uden at
kræve lægeerklæring tilvejebragt meddele
den omhandlede tilladelse for et tidsrum af
indtil 4 uger; forlængelse af tilladelsen ud
over 4 uger vil ikke kunne gives, forinden
barnet har været underkastet lægeunder-
søgelse i overensstemmelse med den nævnte
lovbestemmelse.

Stk. 2. Lægeattest udstedes på den i
socialministeriets bekendtgørelse nr. 231
af 14. juli 1955 om lægeundersøgelse af
personer under 18 år foreskrevne blanket,
der udleveres arbejdsgiveren af politiet.

Stk. 3. Forinden tilladelse meddeles, skal
barnets alder dokumenteres ved forevisning
af fødsels- eller dåbsattest eller på anden
betryggende måde.

§ 3. Tilladelsen skal nøje angive det
tidsrum inden for døgnet, i hvilket barnet
må beskæftiges, således at der sikres det
tilstrækkelig nattehvile og lejlighed til at
passe skoleundervisningen. For tilladelsen
kan i øvrigt fastsættes sådanne vilkår.
som i det enkelte tilfælde findes påkrævede.

§ 4. Den i lov nr. 226 af 11. juni 1954
om almindelig arbejderbeskyttelse § 40
omhandlede arbejdsbog skal ikke benyttes
ved børns medvirken ved offentlige fore-
stillinger m. v.

§ 5. Politiet fører det almindelige tilsyn
med overholdelgen af foranstående bestem-
melser og af de vilkår, der er opstillet i til-
ladelser i henhold hertil.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft
den 1. april 1964. således at den finder an-
vendelse ved forestillinger m. v., der finder
sted efter denne dato.

Arbejdsministeriet, den 22. januar 1964.

Erling Dinesen. / Lundbeck.

Arbejdsmin. 3. kt. j. nr. 22-2-55
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Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 524 af 19. juni 1992

Bekendtgørelse om unges farlige arbejde

I medfør af § 59, stk. 3, samt$ 17, stk. 3, § 41,
stk. 1, nr. 1, § 57 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.
lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december
1985, som ændret ved lov nr. 220 af 22. april
1987, lov nr. 380 af 13. juni 1990 og lov nr. 273
af 8. maj 1991 fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæs-
sig beskæftigelse af unge fra 15 til 18 år ved ar-
bejde med tekniske hjælpemidler, stoffer og
materialer samt andet arbejde forbundet med
fare for unges sikkerhed, sundhed eller udvik-
ling.

Stk. 2. Inden for landbrug er beskæftigelse af
unge, der hører til arbejdsgiverens familie og
husstand og som er fyldt 15 år, ikke omfattet af
bekendtgørelsens bestemmelser, med undta-
gelse af § 7, stk. 2, og § 8. Disse bestemmelser
gælder også ved sådan beskæftigelse af unge
under 18 år.

Stk. 3. Unge under 15 år må ikke beskæftiges
med erhvervsmæssigt arbejde, medmindre det
er tilladt efter arbejdsmiljølovens § 59 eller Ar-
bejdsministeriets bekendtgørelse nr. 333 af 23.
juni 1977 om børns lettere erhvervsmæssige ar-
bejde eller Arbejdsministeriets bekendtgørelse
nr. 25 af 22. januar 1964 om børns erhvervs-
mæssige medvirken ved offentlige forestillinger
m.v.

§ 2. Arbejde der indgår som et nødvendigt
led i en uddannelsesaftale efter lov om er-
hvervsuddannelse eller tilsvarende uddannelse
af mindst 2 års varighed, som giver erhvervs-
kompetence er undtaget fra forbudene i § 7, stk.

Arbejdsmin. j.nr. 3260-2-1

1, og 3, § 8 og § 13, stk. 1, §§ 14, 15 og 20 i det
omfang dette er nødvendigt for den konkrete
uddannelses gennemførelse. For arbejde efter
uddannelsens afslutning gælder samme undta-
gelser i det omfang de er nødvendige for den
unges beskæftigelse i faget.

§ 3. For så vidt der i regler for særlige former
for arbejde findes bestemmelser om unges be-
skæftigelse, herunder aldersgrænser, gælder
disse bestemmelser forud for denne bekendtgø-
relse.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 4. Ved beskæftigelse af unge skal der ved
valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets tilrette-
læggelse drages omsorg for, at arbejdet kan ud-
føres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt. Der skal tages særligt hensyn til fy-
siske og psykiske påvirkninger på såvel kort
som langt sigt.

§ 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge
får en grundig oplæring og instruktion i at ud-
føre deres arbejde på farefri måde.

Stk. 2. Hvor der skal findes brugsanvisninger
vedrørende stoffer og materialer, tekniske hjæl-
pemidler m.v. til brug for de ansatte under ar-
bejdet skal arbejdsgiveren sørge for, at de unge
er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af
brugsanvisningen.

Stk. 3. Arbejdet skal udføres under effektivt
tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har for-
nøden indsigt i arbejdets art.

ABEK
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§ 6. Arbejdsgiveren skal inddrage medarbej-
derne og sikkerhedsorganisationen i det om-
fang denne findes i planlægning, gennemførel-
se og kontrol af de sikkerheds- og sundheds-
mæssige forhold vedrørende de unges arbejde.

Kapitel 3

Ulykkes/årer

§ 7. Unge må ikke beskæftiges med de tekni-
ske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsproces-
ser, der er angivet i bilag 1 eller med arbejde af
tilsvarende farlighed.

Stk. 2. Arbejde med motorkædesave må ikke
udføres af personer under 18 år. Dette gælder
også unge inden for landbrug, skovbrug og
gartneri, som er arbejdsgiverens familie, og
som hører til hans husstand. Motorkædesave
kan dog anvendes af unge, der er fyldt 16 år, og
som har gennemgået en uddannelse, som direk-
tøren for Arbejdstilsynet har anerkendt som til-
strækkelig, for så vidt angår brug og sikkerhed
ved motorkædesave.

Stk. 3. Dog må unge, der er fyldt 16 år be-
skæftiges ved arbejde inden for landbrug og
gartneri med de tekniske hjælpemidler og an-
læg, der er angivet i bilag 2 eller ved arbejde af
tilsvarende mindre farlighed.

Kapitel 4
Sundhedsfarer ved arbejde med visse stoffer og

materialer

§ 8. Unge må ikke arbejde med eller på an-
den måde udsættes for påvirkninger fra de stof-
fer og materialer, der er angivet i bilag 3, jf. dog
stk. 2-4.

Stk. 2. Unge kan beskæftiges ved arbejdspro-
cesser, hvori de stoffer og materialer, der er
nævnt i bilag 3 indgår, hvis processerne befin-
der sig i lukkede systemer, eller de unge på an-
den lignende måde er sikret mod påvirkninger.

Stk. 3. Inden for landbrug kan unge uanset
bilag 3, nr. 7 beskæftiges med følgende arbejde:
1) Desinfektion af koyvere og lignende med

milde desinfektionsmidler og andre midler,
der er godkendt til dette formål af Veteri-
nærdirektoratet.

2) Lejlighedsvis malearbejder med malinger,
hvor kodenummeret er 00 eller 0 før binde-
stregen og 1 efter bindestregen. Kodenum-
meret fastsættes i henhold til Arbejdstilsy-
nets bekendtgørelse om kodenumre.

3) Brændstofpåfyldning på maskiner, som un-
ge må betjene og faktisk benytter.

Stk. 4. På rengøringsområdet kan unge på
betingelse af, at de under arbejdet er under
professionelt tilsyn og instruktion i overens-
stemmelse med denne bekendtgørelses § 5 uan-
set bilag 3, nr. 7 beskæftiges med følgende ar-
bejde:
1) Fortynding med vand af rengøringsmidler

med organiske opløsningsmidler til den an-
sattes eget brug, hvis den brugsklare blan-
ding ikke indeholder mere end 0,5 vægtpro-
cent af organiske opløsningsmidler.

2) Lejlighedsvis anvendelse af polermidler
med op til 15 pct. ethanol eller 5 pct. propa-
nol.

Kapitel 5

Andre sikkerheds- og sundhedsfarer
Fysiske belastninger

§ 9. Unge må ikke ved arbejde udsættes for
fysiske belastninger, der på kort eller lang sigt
er skadelige for deres sundhed eller udvikling.

Stk. 2. Ved arbejdets planlægning, tilrette-
læggelse og udførelse skal der tages hensyn til
den unges alder, fysiske udvikling, indsigt, ar-
bejdsevne og øvrige forudsætninger. Unødige
fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige ar-
bejdsstillinger eller bevægelser skal undgås.

§ 10. Egnede og effektive hjælpemidler, så-
som løfteanordninger og transportsmidier m.v.,
skal være tilgængelige i det omfang, det er nød-
vendigt, for at arbejdet kan udføres sikkerheds-
og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 11. Det skal i videst muligt omfang undgås,
at unge løfter eller bærer byrder over 12 kg.

Stk. 2. Dette kan dog fraviges ved arbejde,
der foregår under ergonomisk hensigtsmæssige
forhold, men det skal tilstræbes, at byrder for
den enkelte højst udgør 25 kg.

§ 12. Det bør undgås, at unge ved andet ar-
bejde udsættes for større belastninger end de,
der er nævnt i § 11.

Vibrationer

§ 13. Unge må ikke udsættes for vibrations-
belastning fra vibrerende håndværktøjer over



Omtrykt
3

130 dB (HA), som defineret i den internationale
standard ISO/DIS 5349, 1986-05-15.

Stk. 2.1 tilfælde, hvor det efter § 2 er tilladt
unge at udføre arbejde med vibrerende hånd-
værktøjer, skal det daglige arbejde tilrettelæg-
ges, så der er hyppige afbrydelser.

Ned- og sammenstyrtningsfarer

§ 14. Hvis et arbejde er forbundet med risiko
for ned- eller sammenstyrtning, må unge ikke
beskæftiges hermed før faren er effektivt imø-
degået ved tekniske foranstaltninger, der ikke
indebærer brug af personlige værnemidler.

Kryogene væsker og nedkølede genstande

§ 15. Unge må ikke beskæftiges ved arbejde,
der kan medføre kontakt med kryogene væsker
(væsker med kogepunkter under -153° C ved 1
bars tryk), eller genstande, der er kølet ned til
tilsvarende farligt lave temperaturer.

Risiko for vold

§ 16. Arbejde, der indebærer en særlig risiko
for vold, må kun varetages af unge sammen
med en person over 18 år.

Kvælningsfare

§ 17. Unge må ikke beskæftiges ved arbejde,
der kan medføre kvælningsfare i ilt (oxy-
gen-fattig atmosfære.

Brandfarlige gasser

§ 18. Unge må ikke beskæftiges med tømning
og påfyldning af brandfarlige gasser. Dette
gælder dog ikke påfyldning af F-gas på behol-
dere, der indgår i køretøjers brændstofanlæg,
opvarmnings- eller belysningsanlæg eller andet
lignende anlæg, når disse beholdere er indrettet
med godkendt udstyr til selvtankning.

Eksplosinsfare

§ 19. Unge må ikke beskæftiges ved arbejds-
processer, der kan medføre fare for eksplosion,
medmindre der er truffet effektive tekniske for-
anstaltninger til hindring af personskade.

Åndedrætsværn

§ 20. Unge må højst beskæftiges 4 timer dag-

ligt ved arbejde, hvor der benyttes friskluftfor-
synet åndedrætsværn.

Kapitel 6

Forbud

§ 21. Skønner Arbejdstilsynet, at beskæfti-
gelsen af unge under 18 år ved et bestemt arbej-
de medfører overhængende betydelig fare for
deres sikkherhed eller sundhed, kan det ned-
lægge foreløbigt forbud mod beskæftigelsen,
selv om det pågældende forhold ikke er omfat-
tet af kapitel 3, 4 eller 5.

Kapitel 7

Bemyndigelse og dispensation

§ 22. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fast-
sætte en lavere aldersgrænse end 18 år for un-
ges beskæftigelse ved stoffer og materialer om-
fattet af § 8, stk. 1, som anses for mindre farlige,
såfremt de unge har gennemgået en af direktø-
ren for Arbejdstilsynet godkendt uddannelse.

Stk. 2. Hvis der fremkommer oplysninger om
en særlig risiko ved andre stoffer og materialer
end de i § 8, stk. 1 nævnte, kan direktøren for
Arbejdstilsynet bestemme, at disse stoffer og
materialer skal være omfattet af denne bestem-
melse.

§ 23. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tilla-
de fravigelser fra bekendtgørelsen for bestemte
fag, faglige områder eller i enkelttilfælde, når
forholdene gør det rimeligt og fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Arbejdstilsynets kredse kan tillade
fravigelser fra bekendtgørelsen i enkelttilfælde,
hvor særlige forhold gør det rimeligt og fuldt
forsvarligt.

Kapitel 8
Klageadgang

§ 24. Afgørelser efter denne bekendtgørelse
kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 9

Straf

§ 25. Medmindre højere straf er forskyldt ef-
ter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning,
straffes med bøde eller hæfte den, der

1) lader arbejde udføre i strid med §§4-10, el-



1er §§ 13-20, leder eller fører tilsyn med så-
dant arbejde,

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, som
er udsendt i henhold til bekendtgørelsen el-
ler

3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold
til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af de bestemmelser,
der er nævnt under stk. 1, kan der pålægges en
arbejsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen
ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagt-
som. For bødeansvaret fastsættes ingen for-
vandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktie-
selskaber, andelsselskaber eller lignende, kan
der pålægges selskabet söm sådant bødean-
svar. For overtrædelser begået af staten, en
kommune eller et kommunalt fællesskab, der er
omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse,
kan der pålægges staten, kommunen eller det
kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 4. Når unge under 18 år beskæftiges i
strid med bestemmelserne i denne bekendtgø-
relse kan forældremyndighedens indehavere
straffes med bøde, såfremt arbejdet er foregået
med deres viden.

Kapitel 10
Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.
juli 1992.

Stk. 2. Følgende bestemmelser, optaget i be-
kendtgørelse nr. 611 af 18. december 1985 om
regler efter den tidligere arbejderbeskyttelses-
lovgivning, der med mindre ændringer forbli-
ver i kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden
ophæves:

1) Under§2,nr. 1:
Lov om almindelig arbejderbeskyttelse, jf.
lovbekendtgørelse nr. 297 af 4. juni 1968,
som ændret senest ved lov nr. 330 af 19. juni
1974, §19, stk. 5.

2) Under§2,nr.3:
Lov om arbejderbeskyttelse inden for han-
dels- og kontorvirksomhed, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 298 af 4. juli 1968, som ændret se-
nest ved lov nr. 153 af 31. marts 1973, § 11,
stk. 1, for så vidt angår dennes henvisning
til foranstående bestemmelse i lov om al-
mindelig arbejderbeskyttelse.

3) Under §2, nr. 4:
Lov om arbejderbeskyttelse inden for land-
brug, skovbrug og gartneri, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 299 af 4. juli 1968, som ændret
senest ved lov nr. 153 af 31. marts 1973, §11,
stk. 5, § 19 A, stk. 4 og § 22,1. pkt.

4) §3,litraB,nr.l6:
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af
12. februar 1969 om unge menneskers farli-
ge arbejde.

5) §3,litraB,nr.l7:
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 80 af
13. marts 1969 om børn og unge menneskers
farlige arbejde inden for landbrug, skovbrug
og gartneri.

Stk. 3. Endelig ophæves følgende bestem-
melser og bekendtgørelser:
1) § 7 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr.

529 af 11. november 1983 om motorkædesa-
ve.

2) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 103
af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde.

3) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 883
af 21. december 1989 om ændring af Ar-
bejdsministeriets bekendtgørelse om unges
farlige arbejde.

Arbejdsministeriet, den 19. juni 1992

KNUD ERIK KIRKEGAARD

/ Henrik Grove



130 dB (HA), som defineret i den internationale
standard ISO/DIS 5349,1986-05-15.

Stk. 2.1 tilfælde, hvor det efter § 2 er tilladt
unge at udføre arbejde med vibrerende hånd-
værktøjer, skal det daglige arbejde tilrettelæg-
ges, så der er hyppige afbrydelser.

Ned- og sammenstyrtningsfarer

§ 14. Hvis et arbejde er forbundet med risiko
for ned- eller sammenstyrtning, må unge ikke
beskæftiges hermed før faren er effektivt imø-
degået ved tekniske foranstaltninger, der ikke
indebærer brug af personlige værnemidler.

Kryogene væsker og nedkølede genstande

§ 15. Unge må ikke beskæftiges ved arbejde,
der kan medføre kontakt med kryogne væsker
(væsker med kogepunkter under 153° C ved 1
bars tryk), eller genstande, der er kølet ned til
tilsvarende farligt lave temperaturer.

Risiko for vold

§ 16. Arbejde, der indebærer en særlig risiko
for vold, må kun varetages af unge sammen
med en person over 18 år.

Kvcelningsfare

§ 17. Unge må ikke beskæftiges ved arbejde,
der kan medføre kvælningsfare i ilt (oxy-
gen)-fattig atmosfære.

Brandfarlige gasser

§ 18. Unge må ikke beskæftiges med tømning
og påfyldning af brandfarlige gasser. Dette
gælder dog ikke påfyldning af F-gas på behol-
dere, der indgår i køretøjers brændstofanlæg,
opvarmnings- eller belysningsanlæg eller andet
lignende anlæg, når disse beholdere er indrettet
med godkendt udstyr til selvtankning.

Eksplosinsfare

§ 19. Unge må ikke beskæftiges ved arbejds-
processer, der kan medføre fare for eksplosion,
medmindre der er truffet effektive tekniske for-
anstaltninger til hindring af personskade.

Åndedrætsværn

§ 20. Unge må højst beskæftiges 4 timer dag-

ligt ved arbejde, hvor der benyttes friskluftfor-
synet åndedrætsværn.

Kapitel 6

Forbud

§ 21. Skønner Arbejdstilsynet, at beskæfti-
gelsen af unge under 18 år ved et bestemt arbej-
de medfører overhængende betydelig fare for
deres sikkherhed eller sundhed, kan det ned-
lægge foreløbigt forbud mod beskæftigelsen,
selv om det pågældende forhold ikke er omfat-
tet af kapitel 3, 4 eller 5.

Kapitel 7

Bemyndigelse og dispensation

§ 22. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fast-
sætte en lavere aldersgrænse end 18 år for un-
ges beskæftigelse ved stoffer og materialer om-
fattet af § 8, stk. 1, som anses for mindre farlige,
såfremt de unge har gennemgået en af direktø-
ren for Arbejdstilsynet godkendt uddannelse.

Stk. 2. Hvis der fremkommer oplysninger om
en særlig risiko ved andre stoffer og materialer
end de i § 8, stk. 1 nævnte, kan direktøren for
Arbejdstilsynet bestemme, at disse stoffer og
materialer skal være omfattet af denne bestem-
melse.

§ 23. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tilla-
de fravigelser fra bekendtgørelsen for bestemte
fag, faglige områder eller i enkelttilfælde, når
forholdene gør det rimeligt og fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Arbejdstilsynets kredse kan tillade
fravigelser fra bekendtgørelsen i enkelttilfælde,
hvor særlige forhold gør det rimeligt og fuldt
forsvarligt.

Kapitel 8

Klageadgang

§ 24. Afgørelser efter denne bekendtgørelse
kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 9

Straf

§ 25. Medmindre højere straf er forskyldt ef-
ter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning,
straffes med bøde eller hæfte den, der
1) lader arbejde udføre i strid med §§ 4-10, el-



1er §§ 13-20, leder eller fører tilsyn med så-
dant arbejde,

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, som
er udsendt i henhold til bekendtgørelsen el-
ler

3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold
til bekendtgørelsen.
Stk. 2. For overtrædelse af de bestemmelser,

der er nævnt under stk. 1, kan der pålægges en
arbejsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen
ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagt-
som. For bødeansvaret fastsættes ingen for-
vandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktie-
selskaber, andelsselskaber eller lignende, kan
der pålægges selskabet som sådant bødean-
svar. For overtrædelser begået af staten, en
kommune eller et kommunalt fællesskab, der er
omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse,
kan der pålægges staten, kommunen eller det
kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 4. Når unge under 18 år beskæftiges i
strid med bestemmelserne i denne bekendtgø-
relse kan forældremyndighedens indehavere
straffes med bøde, såfremt arbejdet er foregået
med deres viden.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.
juli 1992.

Stk. 2. Følgende bestemmelser, optaget i be-
kendtgørelse nr. 611 af 18. december 1985 om
regler efter den tidligere arbejderbeskyttelses-
lovgivning, der med mindre ændringer forbli-
ver i kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden
ophæves:

1) Under§2,nr. 1:
Lov om almindelig arbejderbeskyttelse, jf.
lovbekendtgørelse nr. 297 af 4. juni 1968,
som ændret senest ved lov nr. 330 af 19. juni
1974, §19, stk. 5.

2) Under§2,nr.3:
Lov om arbejderbeskyttelse inden for han-
dels- og kontorvirksomhed, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 298 af 4. juli 1968, som ændret se-
nest ved lov nr. 153 af 31. marts 1973, § 11,
stk. 1, for så vidt angår dennes henvisning
til foranstående bestemmelse i lov om al-
mindelig arbejderbeskyttelse.

3) Under§2,nr.4:
Lov om arbejderbeskyttelse inden for land-
brug, skovbrug og gartneri, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 299 af 4. juli 1968, som ændret
senest ved lov nr. 153 af 31. marts 1973, §11,
stk. 5, § 19 A, stk. 4 og § 22,1. pkt.

4) §3,litraB,nr. 16:
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af
12. februar 1969 om unge menneskers farli-
ge arbejde.

5) §3,litraB,nr.l7:
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 80 af
13. marts 1969 om børn og unge menneskers
farlige arbejde inden for landbrug, skovbrug
og gartneri.

Stk. 3. Endelig ophæves følgende bestem-
melser og bekendtgørelser:
1) § 7 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr.

529 af 11. november 1983 om motorkædesa-
ve.

2) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 103
af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde.

3) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 883
af 21. december 1989 om ændring af Ar-
bejdsministeriets bekendtgørelse om unges
farlige arbejde.

Arbejdsministeriet, den 19. juni 1992

KNUD ERIK KIRKEGAARD
/ Henrik Grove



Bilag 1

Fortegnelse over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser,
som unge under 18 år ikke må beskæftiges med

1) Maskinelt drevne tekniske hjælpemidler.
a) ! Maskiner med hurtigtgående skærende

værktøj, som f.eks. bånd-, ramme- og
rundsave, metalrundsave. Kædestemme-
re, klippe- og skæremaskiner, afbark-
nings-, fælde-, kappe-, kløve-, huggema-
skiner, kvas- og flishuggere samt fræse-
og høvlemaskiner til træbearbejdning.

b) * Maskiner med stempellignende bevæ-
gelser, som f.eks. hydrauliske og pneu-
matiske presser, mekaniske presser, frik-
tionspresser, stansemaskiner, maskin-
hamre, limpresser, kantlimemaskiner,
trykstøbemaskiner, brostanser, betonva-
remaskiner, plastsprøjter, støbemaski-
ner, digelpresser, prægemaskiner, af-
faldspresser og tøjpresser.

c) ! Maskiner med åbne valser eller snegle.
d) l >3 Blande-, male-, knuse- og hakkema-

skiner, afsværingsmaskiner, rivemaski-
ner og centrifuger.

e) Motorrydningssave og motorhækklippe-
re.

f) Slående værktøj, som f.eks. mejselham-
re, slagmøtrikspændere, betonvibratorer
og nittehamre,2 slagboremaskiner og ry-
stepudsere.

g) Søm- og boltepistoler med undtagelse af
sømpistoler til hæfteklammer med en
masse på højst 0,3 g.

h) 3 Apparater til rengøring, maling, rustbe-
skyttelsesbehandling eller lignende med
et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).

2) Traktorer, motorredskaber m.m.
a) Traktorer, selvkørende mejertærskere og

traktorer med jordfræsere for så vidt an-

går arbejde, som fører eller operatør.
Hvis den unge har traktorkørekort gæl-
der dog en 16-års aldersgrænse.

b) 3Traktorer, som er forsynet med spil,
læsse- eller graveaggregater eller med
speciel løfteanordning, for så vidt angår
arbejdet som fører eller operatør.

c) Grave- og læssemaskiner, for så vidt an-
går arbejdet som fører eller operatør.

d) 3Industritruck samt gaffelstablere og
gaffeltruck, for så vidt angår arbejdet
som fører eller operatør.

e) Skovningsmaskiner.
f) 3 Håndførte motorredskaber.
g) 3Jordfræsere, slåmaskiner, finsnittere og

sneslynger.

3) Maskinelt drevne løfteanordninger eller
transportører.
Elevatorer, kraner mobile personløftere og
arbejdsplatforme, hængerstilladser, bag-
smækløftere, spil og slæbeskovle, for så vidt
angår arbejdet som fører eller operatør. Det
er dog tilladt unge at betjene trykknapeleva-
torer.

4) Arbejdsprocesser i forbindelse med tilsyn,
vedligeholdelse og reparation.
Smøring, rengøring, reparation og lignende
arbejde ved igangværende motorer, maski-
ner, transmissioner og andre maskinelle an-
ordninger, hvor de bevægelige dele er til-
gængelige og kan forårsage personskader.

1) Det er dog tilladt unge at anvende de under pkt. 1, a) til d) nævnte tekniske hjælpemidler, der er udformet
eller afskærmet således, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift.

2) Det er dog tilladt unge at udføre kortvarigt arbejde, det vil sige mindre end 30 min. på en 8-timers arbejds-
dag med slagboremaskiner og rystepudsere.

3) Lempelse fra 18-års aldersgrænsen findes i bilag 2.



bende fornys med skriftligt samtykke fra in-
dehaveren af forældremyndigheden.

§ 9. Ved staldarbejde inden for landbruget
skal hvileperioden omfatte tidsrummet mel-
lem kl. 19 og kl. 4.

§ 10. Direktøren for arbejdstilsynet kan
tillade fravigelser fra hvileperiodens varighed
og beliggenhed for fag eller faglige områder,
når særlige forhold gør det rimeligt og fuldt
forsvarligt.

§ 11. Tilsynskredsenes afgørelser kan ind-
bringes for direktøren for arbejdstilsynet in-
den 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt
den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelse kan indbrin-
ges for arbejdsministeren inden 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virk-
ning, indtil klagemyndighedens afgørelse fo-
religger, eller klagemyndigheden bestemmer
andet. Klage over afgørelser efter lov om
arbejdsmiljø § 77, stk. 2, har ikke opsættende
virkning.

Stk. 4. Når særlige grunde taler herfor,
kan klagemyndigheden behandle en klage og
tillægge den opsættende virkning, selv om
klagen først fremkommer efter udløbet af
den frist, der er nævnt i stk. 1 og 2.

§ 12. Med bøde eller hæfte straffes den,
der
1) fører tilsyn med eller lader arbejde udføre

i strid med §§ 2-9 eller de fravigelser, der
er fastsat efter § 10,

2) undlader at efterkomme påbud, som ar-
bejdstilsynet har udstedt i henhold til be-
kendtgørelsen.
Stk. 2. For overtrædelse af §§ 2-9, samt de

fravigelser, der er fastsat efter § 10, kan der
pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv

om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham
som forsætlig eller uagtsom. For bødeansva-
ret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af ak-
tieselskaber, andelsselskaber el.lign., kan der
pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 4. Forældremyndighedens indehavere
kan efter lov om arbejdsmiljø § 87 straffes
med bøde for overtrædelser, såfremt arbejdet
er foregået med deres viden.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den
15. november 1985.

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende bestem-
melser optaget i arbejdsministeriets bekendt-
gørelse nr. 392 af 8. august 1983 om regler
efter den tidligere arbejderbeskyttelseslovgiv-
ning, der med mindre ændringer forbliver i
kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden:
Under § 2, nr. 1 :
Lov om almindelig arbejderbeskyttelse, jfr.
lovbekendtgørelse nr. 297 af 4. juli 1968 § 43,
stk. 1, nr. 2, 4-5 og 7.
Under § 2, nr. 3:
Lov om arbejderbeskyttelse inden for han-
dels- og kontorvirksomhed, jfr. lovbekendt-
gørelse nr. 298 af 4. juli 1968 § 20, stk. 1, nr.
1 og 2.

Stk. 3. Samtidig ophæves endvidere føl-
gende bekendtgørelser:
1) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 61

af 18. februar 1980 om hviletid for unge
under 18 år i restaurations- og hotelvirk-
somhed m.v.

2) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 166 af
8. april 1983 om hvileperiodens beliggen-
hed ved unges udbringning af dagblade.
Stk. 4. Endelig ophæves den 15. februar

1986 arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 587
af 17. december 1981 om hviletid for unge
under 18 år, der gennemgår en EFG-stations-
betjentuddannelse inden for DSB.

Arbejdsministeriet, den 25. oktober 1985

GRETHE FENGER MØLLER

/ Henrik Grove





Bilag 17
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Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 115 af 19. marts 1980

Bekendtgørelse af medhjælperlov

Herved bekendtgøres medhjælperlov nr. 156 af 31. maj 1961 med de ændringer, der følger af lov
nr. 149 af 13. maj 1964, lov nr. 333 af 18. juni 1969 § 8, lov nr. 292 af 9. juni 1971, lov nr. 299 af 8. juni
1977 § 9, lov nr. 162 af 12. april 1978 § 2 og lov ur. 146 af 4. april 1979.

Kapitel 1
Lovens område

§ 1. Denne lov vedrører retsforholdet mel-
lem arbejdsgivere og sådanne medhjælpere,
der mod vederlag udfører landbrugsarbejde
eller husligt arbejde, og som får enten kost
og logi eller kost alene hos arbejdsgiveren
som en del af vederlaget.

Kapitel 2
Medhjælpere under 18 år

Bestemmelsernes ufravigelighed

§ 2. Bestemmelserne i nærværende kapitel
finder anvendelse på arbejdsforhold, der til-
trædes af medhjælperen inden dennes fyldte
18. år. De kan ikke ved overenskomst fravi-
ges til ugunst for medhjælperen. De finder -
bortset fra bestemmelserne i § 5, stk. 1, 1.
punktum, § 6, § 8, § 9, § 13, stk. 4, og § 19 -
ikke anvendelse, når arbejdsforholdet er ind-
gået for kortere tid end en måned.

A rbejdsaftalen

§ 3. I arbejdsforhold, der indgås for et
halvt år eller længere tid, kan ved aftaleis
indgåelse enhver af parterne forlange, at der
oprettes skriftlig kontrakt med angivelse af

løn- og arbejdsvilkår samt arbejdsforholdets
varighed. Det påhviler i så fald arbejdsgive-
ren at sørge for udfærdigelsen af kontrakten
i to eksemplarer, af hvilke han selv beholder
det ene, medens det andet overgives til den,
der har forældremyndigheden over medhjæl-
peren, eller til medhjælperen selv, såfremt
denne er berettiget til at indgå arbejdsaftaler.

§ 4. Aftaler om arbejdsforhold kan ikke
gyldigt indgås for længere tid end et år.

Stk. 2. Er arbejdsforholdet indgået for en
måned (månedsvis), fortsættes det, indtil det
opsiges af en af parterne senest den 15. i en
måned til ophør ved månedens udgang. Op-
sigelsen skal dog altid ske så betids, at med-
hjælperen inden arbejdsforholdets ophør kan
holde hele den ham tilkommende ferie, jfr. §
11.

Stk. 3. Er arbejdsforholdet indgået for
længere tid end en måned, ophører det ved
udløbet af den vedtagne tid, medmindre ny
aftale om arbejdsforholdets fortsættelse er
indgået.

Stk. 4. Kan det ikke oplyses, for hvilket
tidsrum et arbejdsforhold er indgået, anses
det for at være indgået for en måned.

Stk. 5. Når et arbejdsforhold, der er indgå-
et for et halvt år eller for længere tid, skal
ophøre i henhold til aftale eller opsigelse, har
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medhjælperen krav på indtil 2 halve dages
frihed med løn til at søge nyt arbejde. Tids-
punktet vælges af medhjælperen, der dog
herunder skal tage tilbørligt hensyn til ar-
bejdsgiverens ønsker.

A rbejdsgiverens forpligtelser

§ 5. Er ingen aftale truffet om lønnens
størrelse, kan medhjælperen kræve et sådant
vederlag, som er sædvanligt for medhjælpere
i lignende stilling. For medhjælpere i land-
bruget, der har indgået aftale om arbejdsfor-
hold for et helt år, anses, såfremt anden afta-
le ikke er truffet, Vs af lønnen for hele året
som løn for sommerhalvåret og % som løn
for vinterhalvåret.

Stk. 2. Medhjælperen kan uanset arbejds-
forholdets varighed kræve lønnen udbetalt
månedsvis bagud.

§ 6. Arbejdsgiveren er pligtig at yde god,
sund, tilstrækkelig og veltilberedt kost, der
indeholder de nødvendige næringsbestandde-
le i fornødne mængder.

§ 7. Kostpenge, jfr. § 11, § 14, § 16, § 21, §
23, § 26, stk. 2, § 28, stk. 1, § 30'), § 31') og §
32, stk. 1, fastsættes i mangel af mindelig
overenskomst efter rettens skøn under hen-
syntagen til arbejdsforholdets beskaffenhed
og de stedlige forhold, dog ikke under de
beløb, der er fastsat af socialministeren i
henhold til § 44, stk. 22), i lov om forsikring
mod følger af ulykkestilfælde, jfr. bekendtgø-
relse nr. 142 af 8. maj 1959.

§ 8. En medhjælper, som modtager logi
hos arbejdsgiveren, skal have et tæt og fugt-
frit og i øvrigt vel vedligeholdt, lyst og luftigt
værelse med mindst ét let åbneligt vindue af
et lysningsareal, der i indvendigt karmmål
udgør mindst 10 pct. af gulvarealet. Vinduet
må ikke vende ud til mødding, svinegård
eller lignende. Hvis væggene er hvidkalkede,
skal de kalkes mindst én gang årligt. Værel-
set skal rumme mindst 15 m3for 1 person og
25 m3 for 2 personer samt have et gulvareal
af mindst henholdsvis 6 m2 og 10 m2 og en
bredde af mindst 2 m. Intet værelse må an-
vendes til natophold for flere end 2 medhjæl-
pere. Værelser, der indrettes eller tages i brug
efter denne lovs ikrafttræden, må kun benyt-
tes til natophold for 1 medhjælper. Gulvet

må ikke være af sten eller lignende materiale.
Værelset må ikke have sin eneste adgang
gennem rum, der tjener til natophold for no-
get af husstandens øvrige medlemmer, og det
må ikke udgøre eneste adgang til noget af
den øvrige husstand anvendt rum. Udgangs-
forholdene skal være forsvarlige, og såfremt
værelset ikke ligger i stueetagen, skal adgan-
gen være ad let passabel trappe med ræk-
værk. Såfremt værelset er beliggende i en
loftsetage, må etageåbningen over trappen
ikke være lukket med faldlem, men den skal
på de 3 sider være omgivet med rækværk.
Findes værelset i en staldbygning, må der
ikke være adgang fra stalden.

Stk. 2. Er værelset beliggende i tagetagen i
en bygning, der er tækket med strå, rør eller
andet lige så let antændeligt materiale, skal
arbejdsgiveren inden 2 år fra nærværende
lovs ikrafttræden træffe sådanne sikringsfor-
anstaltninger med hensyn til udgangsforhol-
dene, som det stedlige arbejdstilsyn, jfr. kapi-
tel 10 i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om al-
mindelig arbejderbeskyttelse3), finder påkræ-
vet. Forinden sådanne medhjælperværelser
indrettes eller tages i brug efter nærværende
lovs ikrafttræden, skal der træffes tilsvarende
sikringsforanstaltninger med hensyn til ud-
gangsforholdene.

Stk. 3. Værelset skal kunne aflåses og skal
være forsynet med tilstrækkelige belysnings-
og opvarmningsindretninger. Hver medhjæl-
per skal have eget sengested og stol og - hvis
han ikke selv medbringer skab eller kommo-
de - et aflåseligt klædeskab, og værelset skal
derhos være forsynet med et godt bord. Så-
fremt medhjælperen ikke har adgang til be-
hørigt indrettet vaskerum, skal der i værelset
findes et vaskestel med fornødent udstyr eller
en vaskekumme.

Stk. 4. Rent sengelinned skal gives mindst
en gang om måneden, rent håndklæde
mindst en gang om ugen.

§ 9. Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt et væ-
relse opfylder forskrifterne i § 8 eller de i
medfør af denne paragraf meddelte pålæg,
kan af begge parter forelægges for det stedli-
ge arbejdstilsyn. Finder tilsynet efter en un-
dersøgelse af forholdene, at bestemmelserne i
§ 8, stk. 1, 2 eller 3, eller pålæg meddelt i
medfør af § 8, stk. 2, er overtrådt, skal tilsy-
net pålægge arbejdsgiveren at afhjælpe



manglerne inden for en nærmere fastsat ri-
melig frist. Kan afhjælpning ikke ske, skal
det pålægges arbejdsgiveren straks at ophøre
med brugen af værelset som medhjælpervæ-
relse.

Stk. 2. Bliver tilsynet i øvrigt bekendt med,
at bestemmelserne i § 8, stk. 1, 2 eller 3, eller
pålæg meddelt i medfør af § 8, stk. 2, er
overtrådt, kan tilsynet meddele arbejdsgive-
ren pålæg som omhandlet i stk. 1.

Stk. 3. Tilsynets afgørelser efter nærværen-
de paragraf og § 8, stk. 2, kan inden for en
frist af 14 dage indankes for direktøren for
arbejdstilsynet til endelig afgørelse.

Stk. 4. Arbejdsministeren kan fastsæite
nærmere regler for arbejdstilsynets virksom-
hed efter nærværende paragraf.

§ 10. Såfremt medhjælperen modtager logi
hos arbejdsgiveren, er denne pligtig at holde
medhjælperens ejendele på arbejdsstedet for-
sikret mod ildsvåde indtil et beløb af 2.500
kr. Har arbejdsgiveren ikke tegnet sådan for-
sikring, hæfter han for indtrufne skader ind-
til det nævnte beløb.

§ 11.4) En medhjælper, der har indgået
aftale om arbejdsforhold for et halvt år, eller
som har tjent i et halvt år, har krav på ferie i
15 hverdage, og en medhjælper, der har ind-
gået aftale om arbejdsforhold for et helt år,
eller som har tjent i et helt år, har krav på
ferie i 30 hverdage. Ferien skal gives inden
udløbet af arbejdsforholdet. Arbejdsgiveren
bestemmer efter forhandling med lønmodta-
geren, hvornår ferien holdes.

Stk. 2. En medhjælper, der har ret til 15
dages ferie, kan forlange, at 9 dage gives i
sammenhæng. Er det efter arbejdsforholdets
løbetid muligt, skal disse dage gives i tiden
fra 2. maj til 30. september. Resten af ferien
gives efter hans ønske enten samlet eller delt.

Stk. 3. En medhjælper, der har ret til 30
dages ferie, kan forlange, at 9 dage gives i
sammenhæng i tiden fra 2. maj til 30. sep-
tember og 9 dage i sammenhæng i tiden fra
1. november til 30 april. Resten af ferien gi-
ves efter hans ønske enten samlet eller delt
med 6 dage i tiden fra 1. maj til 31. oktober
og med 6 dage i tiden fra 1. november til 30.
april.

Stk. 4. Fratræder en medhjælper et ar-
bejdsforhold af en sådan varighed, at det har
omfattet en periode, der ikke har givet ham

ret til ferie i henhold til stk. 1, tilkommer der
ham ret til ferie i 2 x/i dag for hver måned,
denne periode har varet. Ferien skal gives
inden udløbet af arbejdsforholdet.

Stk. 5. Medhjælperen har krav på i ferien
at oppebære løn og kostpenge, jfr. § 7. Med-
hjælperen har yderligere krav på et tillæg til
ferielønnen på 1 pct. af lønnen for den peri-
ode, på grundlag af hvilken der erhverves ret
til ferie i henhold til stk. 1 og stk. 4. Ved be-
regningen af tillægget bortses der fra værdien
af kost og logi samt sådanne lønningsandele,
der ydes på grundlag af virksomhedens over-
skud, som overarbejdsbetaling eller på andet
variabelt grundlag. Tillægget udbetales til
medhjælperen, når ferien holdes. Såfremt
ferien deles, udbetales tillægget forholdsmæs-
sigt efter dageantallet.

Stk. 6. Det kan ved arbejdsaftalens indgå-
else aftales, at tillægget til ferielønnen ind-
regnes i den for arbejdsforholdet aftalte løn
og udbetales sammen med denne, jfr. § 5,
stk. 2.

Stk. 7. De i nærværende paragraf inde-
holdte regler kommer ikke til anvendelse,
såfremt der ved aftale eller overenskomst er
sikret medhjælperen ferie med løn efter reg-
ler, der stiller ham gunstigere end foranståen-
de bestemmelser.

§ 12. I arbejdsforhold indgået for et halvt
år eller længere tid er medhjælperen, dersom
han modtager logi hos arbejdsgiveren, beret-
tiget til at fratræde arbejdsforholdet kl. 12 på
skiftedagen.

§ 13. Hvis en medhjælper, der modtager
logi hos arbejdsgiveren, efter at have tiltrådt
arbejdet bliver syg eller kommer til skade, er
arbejdsgiveren pligtig, så længe arbejdsfor-
holdet består, at drage omsorg for hans for-
svarlige pleje.

Stk. 2. Såfremt arbejdsgiveren ikke ønsker
at beholde medhjælperen i sit eget hus og
medhjælperen ikke selv anviser en forsvarlig
pleje, er arbejdsgiveren berettiget til at lade
ham indlægge på et offentligt sygehus; deri-
mod må han ikke uden medhjælperens sam-
tykke lade ham anbringe andetsteds.

Stk. 3. Såfremt plejen i arbejdsgiverens
hjem ikke er forsvarlig, er medhjælperen be-
rettiget til over for arbejdsgiveren at kræve
sig overført til sygehus eller til en af ham
anvist forsvarlig privat pleje.



Stk. 4. Såfremt flytning af en syg eller til-
skadekommen medhjælper, der er sengelig-
gende, må antages at medføre fare for hans
helbred eller for udbredelse af smitte, må
flytning kun ske enten på grundlag af en læ-
ges erklæring eller til et offentligt sygehus.

§ 14. Hvis medhjælperen efter at have til-
trådt arbejdet bliver syg eller kommer til ska-
de, er arbejdsgiveren pligtig, indtil arbejds-
forholdet lovligt ophører, at yde ham løn, jfr.
dog § 15, samt kost og logi, for så vidt og så
længe medhjælperen forbliver i hans hus, og
i modsat fald kostpenge, jfr. § 7. Ydelsen àf
kostpenge bortfalder dog for den tid, i hvil-
ken medhjælperen er indlagt på offentligt
sygehus eller lignende for en sygekasses5)
regning eller uden betaling for almindelig
kur og pleje.

Stk. 2. Såfremt medhjælperen ikke modta-
ger logi hos arbejdsgiveren, har denne i til-
fælde af medhjælperens sygdom af mere end
6 dages varighed krav på lægeerklæring fra
medhjælperens læge.

Stk. 3: En kvindelig medhjælpers fravær
fra arbejde på grund af graviditet og fødsel
er lovligt forfald i den periode, hvori hun er
berettiget til dagpenge i henhold til lov om
dagpenge ved sygdom og fødsel.

§ 15. Hvis medhjælperens sygdom eller
tilskadekomst er forvoldt af ham selv ved
forsæt eller grov uagtsomhed, er arbejdsgive-
ren pligtig at yde ham kost og logi, så længe
han er i arbejdsgiverens hus, men derimod
ikke kostpenge, når han ikke er i dette. Med-
hjælperen har ikke krav på løn for den tid, i
hvilken han er arbejdsudygtig.

§ 16. Hvis medhjælperen er blevet ar-
bejdsudygtig på grund af sygdom eller tilska^
dekomst, kan enhver af parterne efter en må-
neds forløb, såfremt arbejdsudygtigheden
vedvarer, opsige arbejdsforholdet med 14
dages varsel til ophør på et hvilket som helst
tidspunkt i en måned. Såfremt medhjælperen
ikke inden arbejdsforholdets ophør har kun-
net holde den ham tilkommende ferie, jfr. §
11, tilkommer der ham i stedet løn og kost-
penge, jfr. § 7, for hver mistet feriedag samt
det i § 11, stk. 5, nævnte tillæg til ferieløn-
nen, jfr. dog §11, stk.6.

Medhjælperens forpligtelser

§ 17. I arbejdsforhold indgået for et halvt
år eller for længere tid er medhjælperen, der-
som han efter arbejdsaftalen skal modtage
logi hos arbejdsgiveren, pligtig at tiltræde
arbejdsforholdet senest kl. 22 på skiftedagen,
jfr. § 12. Skal han ikke modtage logi hos ar-
bejdsgiveren, eller er forholdet indgået for
kortere tid, skal medhjælperen påbegynde
arbejdet ved normal arbejdstids begyndelse
den dag, på hvilken arbejdsforholdet ifølge
aftalen skal påbegyndes.

Stk. 2. Tiltræder medhjælperen ikke retti-
digt, kan arbejdsgiveren betragte aftalen om
arbejdsforholdet som ophævet, medmindre
medhjælperen ved en ham utilregnelig om-
stændighed har været hindret i at møde i ret-
te tid, og arbejdsgiveren får meddelelse der-
om senest den følgende dag. Modtager ar-
bejdsgiveren sådan meddelelse, er han pligtig
at vente i 8 dage efter mødedagen, såfremt
arbejdsforholdet er indgået for et halvt år
eller længere tid, og i 2 dage efter mødeda-
gen, dersom forholdet er indgået for kortere
tid. Medhjælperen har i disse tilfælde kun
krav på løn fra tiltrædelsesdagen.

§ 18. Selv om medhjælperen er antaget til
en vis art af arbejde, skal han dog være plig-
tig midlertidigt at deltage i anden til hans
stilling og evner passende gerning, når de,
som skulle have udført dette arbejde, ved
sygdom, ferie eller andet forfald for en tid er
forhindret deri. Medhjælperen bliver dog
ikke derved forpligtet til at udføre arbejde,
for hvilket han ved aftalen har betinget sig
fritagelse, eller til under en lovlig arbejds-
konflikt at udføre arbejde, der ikke er hans
normale arbejde.

§ 19. Medhjælperen må ikke beskæftiges
ved arbejde, der i forhold til hans alder
skønnes at overstige hans kræfter. En med-
hjælper under 15 år må endvidere ikke an-
vendes til arbejde, der vil indvirke skadeligt
på hans skolegang eller konfirmationsunder-
visning, og han skal have den fornødne tid
til forberedelse hertil, jfr. § 57 i lov om folke-
skolen, jfr. bekendtgørelse nr. 220 af 18. juni
19586).

Stk. 2. Den ugentlige såvel som den dagli-
ge arbejdstid må ikke overstige det antal ar-
bejdstimer, som ved almindeligt gældende



overenskomst er fastsat for voksne medhjæl-
pere, eller som i øvrigt normalt er gældende
henholdsvis i by eller på land.

Stk. 3. Ud over den ifølge stk. 2 gældende
arbejdstid kan arbejdsgiveren pålægge med-
hjælperen før arbejdets påbegyndelse at fore-
tage det fornødne til tilrettelægning af dette
og efter arbejdets ophør at foretage fornøden
oprydning på arbejdsstedet. Den til tilrette-
lægning og oprydning medgåede tid må ikke
udgøre mere end sammenlagt Vi time daglig.

Stk. 4. Ud over den ifølge stk. 2, jfr. stk. 3,
gældende arbejdstid kan medhjælpere over
16 år anvendes til arbejde i tilfælde, hvor
naturomstændigheder, ulykker, maskinsam-
menbrud eller andre lignende uforudsete be-
givenheder har forstyrret den regelmæssige
drift eller udsat den for forstyrrelser. Har en
medhjælper udført sådant arbejde, har han
krav på tilsvarende frihed, så snart forholde-
ne gør det muligt.

Stk. 5. Medhjælperen må ikke uden gyldig
grund anvendes til natarbejde. Har en med-
hjælper udført sådant arbejde, har han krav
på tilsvarende hvile den følgende dag.

Stk. 6. For medhjælpere, der søger fagsko-
le, ungdomsskole for de 14-18-årige, aften-
skole eller tilsvarende skole, og hvem der
ikke ved anden lovgivning er sikret frihed til
at følge sådan undervisning, jfr. bekendtgø-
relse nr. 257 af 14. juni 1960 af lov om ung-
domsskoler og aftenskoler m.v.7), skal ar-
bejdstiden, medmindre der ved aftalen er
taget forbehold med hensyn til bestemte ar-
bejder, lægges således, at den ikke hindrer
dem i at deltage i undervisningen i sådan
skole.

§ 19 a. Med henblik på arbejdsgiverens
tilrettelæggelse af arbejdet skal medhjælperen
senest 3 måneder før det forventede fødsels-
tidspunkt give oplysning om, hvornår hun
påregner at begynde sin barselorlov.

Arbejdsforholdets ophør

§ 20. Arbejdsgiveren er pligtig at modtage
medhjælperen i sin tjeneste til den aftalte tid.
Dog kan han nægte at modtage medhjælpe-
ren, når:
1. medhjælperen er fundet skyldig i et straf-

bart forhold, der begrunder nærliggende

fare for misbrug af hans stilling som med-
hjælper,

2. den, der har indgået aftalen om arbejds-
forholdet, ved dennes indgåelse har fore-
vist falske anbefalinger,

3. medhjælperen mangler den særlige til ar-
bejdets udførelse nødvendige færdighed,
som han ved arbejdsforholdets indgåelse
udtrykkeligt har opgivet at besidde, og
som arbejdsgiveren med rimelighed har
kunnet påregne, at medhjælperen var i
besiddelse af,

4. medhjælperen lider af en smitsom sygdom
eller på grund af sygdom eller legemsska-
de er uskikket til det påtagne arbejde.
Det er dog en betingelse, at det ikke kan

godtgøres, at arbejdsgiveren ved aftalens ind-
gåelse var vidende om det pågældende for-
hold.

Stk. 2. Bliver arbejdsgiveren først efter, at
arbejdsforholdet er tiltrådt, vidende om, at
han af en af de ovenfor nævnte grunde hav-
de været berettiget til at nægte at modtage
medhjælperen, kan han uden varsel ophæve
arbejdsforholdet, dog at han må gøre dette
inden 14 dage efter, at han er blevet vidende
om den pågældende omstændighed.

§ 21. Har arbejdsgiveren uden lovlig
grund vægret sig ved at modtage medhjælpe-
ren, har denne, når arbejdsforholdet er ind-
gået for en måned, krav på en erstatning sva-
rende til lønnen samt kostpenge, jfr. § 7, ind-
til det tidspunkt, til hvilket han ved arbejds-
forholdets ophævelse lovligt kunne have væ-
ret opsagt. Er arbejdsforholdet indgået for
længere tid, udgør erstatningen et beløb sva-
rende til 2 måneders løn samt kostpenge, jfr.
§ 7, medmindre almindelige erstatningsregler
hjemler et højere beløb.

§ 22. Arbejdsgiveren kan uden varsel op-
hæve arbejdsforholdet, når medhjælperen:
1. groft tilsidesætter sine pligter,
2. groft krænker husordenen.

Stk. 2. Når arbejdsgiveren i henhold til §
20, stk. 2, eller nærværende paragrafs stk. 1
ophæver arbejdsforholdet, er han pligtig at
betale medhjælperen den aftalte løn for den
tid, i hvilken medhjælperen har udført arbej-
de.



§ 23. Har arbejdsgiveren uden lovlig
grund bortvist medhjælperen, har denne, når
arbejdsforholdet er indgået for en måned,
krav på en erstatning svarende til lønnen
samt kostpenge, jfr. § 7, indtil det tidspunkt,
til hvilket han ved arbejdsforholdets ophæ-
velse lovligt kunne have været opsagt, eller,
såfremt han allerede var opsagt, indtil fratræ-
delsestidspunktet i henhold til opsigelsen. Er
arbejdsforholdet indgået for længere tid, ud-
gør erstatningen et beløb svarende til 2 må-
neders løn samt kostpenge, jfr. § 7, medmin-
dre almindelige erstatningsregler hjemler et
større beløb.

§ 24. Medhjælperen er berettiget til at
undlade at tiltræde arbejdsforholdet, når:
1. arbejdsgiveren i det sidste år groft har til-

sidesat sine pligter over for sine medhjæl-
pere,

2. arbejdsgiveren er dømt for et strafbart
forhold, der begrunder en nærliggende
fare for misbrug af hans stilling som ar-
bejdsgiver.
Det er dog en betingelse, at det ikke kan

godtgøres, at den, der har indgået aftalen, da
var vidende om det pågældende forhold.

Stk. 2. Bliver medhjælperen først efter, at
arbejdsforholdet er tiltrådt, vidende om, at
han havde været berettiget til at undlade at
tiltræde dette, jfr. stk. 1, er han berettiget til
uden varsel at ophæve det, dog at han må
gøre dette inden 14 dage efter, at han er ble-
vet vidende om den pågældende omstændig-
hed. Medhjælperen har i dette tilfælde kun
krav på løn i forhold til den tid, i hvilken
han har udført arbejde.

§ 25. Når medhjælperen :
1. uden at være hindret ved sygdom eller

andet lovligt forfald, og uden at der har
foreligget nogen grund, som berettiger
ham til at hæve arbejdsforholdet, har und-
ladt at tiltræde dette i rette tid og af den
grund er blevet afvist,

2. helt er udeblevet,
er han, når arbejdsforholdet er indgået for en
måned, pligtig at betale arbejdsgiveren et
beløb svarende til en måneds løn. Er arbejds-
forholdet indgået for længere tid, udgør be-
løbet, hvad der svarer til 2 måneders løn,
medmindre almindelige erstatningsregler
hjemler et højere beløb.

Det samme gælder, når den, der træffer
bestemmelse om medhjælperens personlige
forhold, utvetydigt har tilkendegivet, at med-
hjælperen ikke vil tiltræde arbejdsforholdet.

§ 26. Medhjælperen kan ophæve arbejds-
forholdet uden varsel, når arbejdsgiveren:
1. har undladt trods påkrav at betale med-

hjælperen forfalden løn,
2. har nægtet at give medhjælperen sådan

frihed, som denne efter lov eller særlig
aftale har krav på,

3. anvender medhjælperen til arbejde i strid
med lov eller særlig aftale,

4. yder medhjælperen kost eller værelse, der
er i strid med lov eller særlig aftale, eller
som er egnet til at udsætte hans helbred
for fare,

5. i øvrigt har gjort sig skyldig i grov tilside-
sættelse af sine pligter over for medhjæl-
peren, samt når

6. medhjælperen har været genstand for vold
eller trusler om vold eller for utilbørlige
tilnærmelser fra andre til husstanden hø-
rende personer uden trods henvendelse at
kunne opnå arbejdsgiverens beskyttelse
derimod.
Stk. 2. Er arbejdsforholdet ophævet i med-

før af stk. 1, har medhjælperen, når arbejds-
forholdet er indgået for en måned, krav på
en erstatning svarende til lønnen samt kost-
penge, jfr. § 7, indtil det tidspunkt, til hvilket
han ved arbejdsforholdets ophævelse lovligt
kunne have været opsagt, eller, såfremt han
allerede var opsagt, indtil fratrædelsestids-
punktet i henhold til opsigelsen. Er arbejds-
forholdet -indgået for længere tid, udgør er-
statningen et beløb svarende til 2 måneders
løn samt kostpenge, jfr. § 7, medmindre al-
mindelige erstatningsregler hjemler et højere
beløb.

§ 27. Dersom medhjælperen ulovligt forla-
der tjenesten, ifalder han erstatningsansvar
efter reglerne i § 25.

A rbejdgiverens flytning

§ 28. Flytter en arbejdsgiver, hos hvem
medhjælperen efter arbejdsaftalen skal mod-
tage logi, efter at aftalen om arbejdsforholdet
er indgået, Jængere end 7 km bort fra det



sted, hvor arbejdsforholdet efter aftalen med
medhjælperen måtte forudsættes at skulle
tiltrædes, eller flytter han fra by til land eller
omvendt, er medhjælperen ikke pligtig at
tiltræde arbejdsforholdet. Er arbejdsgiveren
flyttet til Færøerne, Grønland eller udlandet,
kan medhjælperen i arbejdsforhold indgået
for en måned fordre løn og kostpenge, jfr. §
7, for en måned, medmindre han har fået
underretning om flytningen, senest 14 dage
inden arbejdsforholdet efter aftalen skulle
påbegyndes. Er medhjælperen i arbejdfor-
hold indgået for længere tid end en måned
ikke inden 4 uger før tidspunktet for arbej-
dets tiltrædelse underrettet om arbejdsgive-
rens flytning til Færøerne, Grønland eller
udlandet, har han krav på løn og kostpenge,
jfr. § 7, for 2 måneder, medmindre almindeli-
ge erstatningsregler hjemler et højere beløb.
Hvis medhjælperen tiltræder arbejdsforhol-
det, uagtet arbejdsgiveren er flyttet fra det
sted, hvor det skulle tiltrædes, er arbejdsg ve-
ren pligtig at betale ham de derved foranle-
digede rejse- og flytteomkostninger til ar-
bejdsstedet.

Stk. 2. Flytter arbejdsgiveren som i stk. 1
nævnt efter, at medhjælperen er tiltrådt, tan
medhjælperen ophæve arbejdsforholdet uden
varsel. Finder sådan ophævelse sted, gælder
med hensyn til erstatning tilsvarende regler
som fastsat i § 26, stk. 2. Hvis medhjælperen
flytter med arbejdsgiveren fra det sted, hvor
arbejdsforholdet er tiltrådt, skal arbejdsgive-
ren bekoste hans tilbagerejse ved arbejdsfor-
holdets ophør.

Stk. 3. Flytter en arbejdsgiver, hos hvem.
medhjælperen efter arbejdsaftalen ikke skal
modtage logi, efter at aftalen er indgået, bort
fra det sted, hvor arbejdsforholdet efter afta-
len med medhjælperen måtte forudsætte:; at
skulle tiltrædes, er medhjælperen ikke pligtig
at tiltræde arbejdsforholdet.

Stk. 4. Flytter en arbejdsgiver, hos hvem
medhjælperen ikke modtager logi, efter at
medhjælperen er tiltrådt, kan medhjælperen,
såfremt flytningen medfører en væser.tlig
byrde for ham, ophæve arbejdsforholdet
uden varsel. Finder sådan ophævelse sted,
gælder med hensyn til erstatning tilsvarende
regler som fastsat i § 26, stk. 2.
„ Stk. 5. Såfremt arbejdsgiveren frafl>tter

arbejdsstedet i tilfælde af ejendomssalg, over-
gang til forpagtning, forpagtningsskifte eller
lignende, og medhjælperen fortsætter ar-

bejdsforholdet med den nye besidder, kan
medhjælperen hos sin tidligere arbejdsgiver
kun kræve løn for tiden indtil tidspunktet for
den nye besidders faktiske overtagelse af
ejendommen.

Arbejdsgiverens død, konkurs m.v.

§ 29. Dør arbejdsgiveren, fortsættes ar-
bejdsforholdet med den efterlevende ægte-
fælle, arvingerne eller boet, således som det
oprindelig var indgået. Er arbejdsforholdet
indgået for længere tid end en måned, kan
hver af parterne dog opsige det med 3 måne-
des varsel til ophør ved en måneds udgang.
Reglen i andet punktum anvendes også i til-
fælde af arbejdsgiverens konkurs.

§ 30. (Ophævet).

§ 31. (Ophævet).

§ 32. Når arv og gæld ikke vedgås i ar-
bejdsgiverens bo, eller når udlæg til foraukti-
onering gøres i en ejendom, der varigt er
indrettet med en særlig erhvervsvirksomhed
for øje, jfr. § 37 i lov nr. 111 af 31. marts
1926 om tinglysning, skal en medhjælper,
som på den tid har arbejde hos arbejdsgive-
ren eller på den udlagte ejendom, være beret-
tiget til uden varsel at ophæve arbejdsforhol-
det, såfremt der ikke senest 8 dage efter den
pågældendes til boet eller udlægshaveren
rettede begæring bliver stillet sikkerhed for
løn og kostpenge, jfr. § 7, for tidsrummet,
indtil arbejdforholdet ved opsigelse kan brin-
ges til ophør.

Stk. 2. Er der tvist mellem parterne om
sikkerhedens art eller tilstrækkelighed, afgø-
res tvisten i tilfælde af dødsbobehandling af
skifteretten, i tilfælde af udlæg af fogden.

Medhjælperens adgang til dagpenge efter lov
om den offentlige sygeforsikring")

§ 33. Udtræder en medhjælper af arbejds-
forholdet på et tidspunkt, da medhjælperen
er sygemeldt, eller på grund af forestående
fødsel, har medhjælperen ret til dagpenge
efter reglerne i afsnit II i lov nr. 239 af 10.



juni 1960 om den offentlige sygeforsikring7),
jfr. navnlig § 50, stk. 2, og § 54, stk. 2.

peren er i så tilfælde forpligtet til ved hjem-
sendelsen at genindtræde i stillingen.

Kapitel 3
Medhjælpere over 18 år

§ 34. Retsforholdet mellem arbejdgivere
og medhjælpere, der ved arbejdsforholdets
tiltrædelse er fyldt 18 år, beror på parternes
aftale. Dog gælder for sådanne arbejdsfor-
hold følgende af de i kap. 2 indeholdte be-
stemmelser, således at de ikke ved aftale kan
fraviges til ugunst for medhjælperen:

§ 5, stk. 2, om medhjælperens ret til at
kræve lønnen udbetalt månedsvis bagud,
§ 6 om medhjælperens kost,
§§ 8 og 9 om medhjælperens værelse,
§ 10 om arbejdsgiverens pligt til at holde
medhjælperens ejendele forsikret,
§ 11 om medhjælperens ret til ferie og
§§13-16 om medhjælperens stilling i tilfæl-
de af sygdom eller tilskadekomst.

§ 35. Medhjælperen er pligtig at underret-
te arbejdsgiveren, så snart han modtager
meddelelse om tidspunktet for indkaldelse til
aftjening af civil eller militær værnepligt. Er
arbejdsforholdet ikke indgået for en bestemt
tid, er medhjælperen dog kun pligtig at give
underretning senest den 15. i den måned, der
ligger forud for indkaldelsestidspunktet.
Undlader medhjælperen at give behørig un-
derretning, er arbejdsgiveren berettiget til at
kræve erstatning for det herved forvoldte tab
og ved den første indkaldelse tillige at ophæ-
ve arbejdsforholdet fra indkaldelsesdagen at
regne uden iagttagelse af sædvanligt opsigel-
sesvarsel. Ønsker arbejdsgiveren at påberåbe
sig misligholdelsen, er han pligtig at under-
rette medhjælperen herom umiddelbart efter,
at han er blevet bekendt med misligholdel-
sen.

Stk. 2. Ved den første indkaldelse kan ar-
bejdsforholdet - bortset fra det i stk. 1, 3.-4.
punktum, omtalte tilfælde - kun bringes til
ophør ved opsigelse på normal måde.

Stk. 3. Efter genindkaldelse har medhjæl-
peren ret til at genindtræde i sin stilling.
Hvis han vil benytte sig af denne ret, påhvi-
ler det ham samtidig med, at han giver behø-
rig underretning om indkaldelsen, jfr. stk. 1,
at meddele arbejdsgiveren dette, og medhjæl-

§ 36. Udtræder en medhjælper af arbejds-
forholdet på et tidspunkt, da medhjælperen
er sygemeldt, eller på grund af forestående
fødsel, har medhjælperen ret til dagpenge
efter reglerne i afsnit II i lov nr. 239 af 10.
juni 1960 om den offentlige sygeforsikring8),
jfr. navnlig § 50, stk. 2, og § 54, stk. 2. Ud-
træder en medhjælper af arbejdsforholdet på
grund af forestående fødsel, kræves den i
nævnte lovs § 50, stk. 2, 3. punktum, inde-
holdte forudsætning om medlemskab i en
anerkendt arbejdsløshedskasse ikke opfyldt.

Kapitel 4
Straffebestemmelser

§ 37. Overtrædelser af forskrifterne i § 6,
§ 8, stk. 1, 3 og 4, § 11, § 13, stk. 1, og § 19
straffes med bøde. Det samme gælder undla-
delse af at efterkomme et pålæg, der er med-
delt i henhold til § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1 og
2.

Kapitel 5
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 38. For medhjælperværelser, der. er i
brug ved lovens ikrafttræden, kan direktøren
for arbejdstilsynet fritage arbejdsgiveren for
overholdelse af de i § 8 indeholdte bestem-
melser, for så vidt disse stiller strengere krav
end fastsat i § 8 i lov nr. 343 af 6. maj 1921
om retsforholdet mellem husbond og med-
hjælpere eller i den stedlige sundhedsved-
tægt. Sådan fritagelse kan dog længst medde-
les som gældende indtil den 1. november
1966, og der kan ikke meddeles fritagelse for
at opvarme et medhjælperværelse.

§ 39. Denne lov træder i kraft den 1. no-
vember 1961.

Fra samme dag ophæves lov nr. 343 af 6.
maj 1921 om retsforholdet mellem husbond
og medhjælpere med senere ændringer.

Stk. 2. Denne lov gælder ikke for Færøer-
ne og Grønland.



Lov nr. 146 af 4. april 1979 om ændring af
medhjælperloven (Forlængelse af ferie) inde-
holder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse :

§2

Stk. I. Loven træder i kraft den 1. sep-
tember 1979.

Stk. 2. Er arbejdsforholdet begyndt før
den 1. september 1979, har medhjælperen for
tiden indtil denne dato alene ret til ferie i 2
dage for hver måned.

Arbejdsministeriet, den 19. marts 1980

SVEND AUKEN
/ E. Edelberg

N o t e :

') §§ 30 og 31 er ophævet .
2) Fra 1. april 1978 § 37, stk. 2, i lov nr. 79 af 8. marts 1978 om arbejdsskadeforsikring.
3) Nu kapitel 13 i lov nr. 681 af 23. december l')75 om arbejdsmiljø.
*) Som ændre t ved lov nr. 146 af 4. april 197S1 om ændr ing af medhjælper loven (Forlængelse af ferie).

Ikraft trædelsesbestemmelse medtaget i lovbekendtgørelsen.
5) Sygekasserne blev afviklet 1. apri l 1973, jfr. lov nr. 311 af 9. juni 1971 om offentlig sygesikring.
6) Afløst af lov nr. 313 af 26. j un i 1975 om folkeskolen.
7) Afløst af lov nr. 233 af 6. jun i 1968 om frit idsundervisning.
8) Afløst af lov nr. 262 af 7. jun i 1972 om dagpenge ved sygdom eller fødsel.
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Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 104 af 4. marts 1993

Bekendtgørelse af
lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Herved bekendtgøres lov nr. 46 af 7. marts 1964 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 693 af 6. august 1992, med de ændringe:-, der følger af § 32 i lov nr. 1090 af 23. december 1992.

Kapitel I

Indledning

§ 1. Med det formål at udbetale lønmodtage-
re m.fl. tillægspension i overensstemmelse med
denne lov oprettes Arbejdsmarkedets Tillaîgs-
pension.

Kapitel II

Personkreds

§ 2. Medlemmer af Arbejdsmarkedets Til-
lægspension er, jf. dog § 3,
a) lønmodtagere i alderen 16-66 år, der er be-

skæftiget her i landet;
b) danske lønmodtagere i alderen 16-66 år, der

er beskæftiget i udlandet for den danske
stat, danske virksomheder og institutioner
samt på danske skibe.

Stk. 2. Personer, der som lønmodtagere i
henhold til stk. 1 har været medlemmer af til-
lægspensionsordningen sammenlagt i mindst 3
år, og som derudover har betalt bidrag svaren-
de til 3 årsbidrag i henhold til § 4 a eller § 15,
stk. 1, kan efter eget ønske bevare deres med-
lemskab, selv om de måtte overgå til selvstæn-
dig erhvervsvirksomhed. De nærmere regler
herom fastsættes af bestyrelsen for Arbejds-
markedets Tillægspension.

Stk. 3. Arbejdsministeren fastsætter efter for-
handling med de interesserede arbejdsgiver- og
lønmodtagerorganisationer regler, der sikrer,

Arbejdsmin., j.nr. 92-5110-10

at persongrupper, der typisk har beskæftigelse
hos flere arbejdsgivere inden for en enkelt uge
(løsarbejdere), omfattes af ordningen.

§ 2 a. Lønmodtagere og nyuddannede, som
er ledige, omfattes af ordningen under arbejds-
løshed, hvis de er berettiget til dagpenge efter
lov om arbejdsformidling og arbejdsløsheds-
forsikring m.v. Endvidere omfattes ledige ar-
bejdsløshedsforsikrede, som modtager kursus-
godtgørelse efter lov om arbejdsmarkedsud-
dannelser, af ordningen.

Stk. 2. Lønmodtagere omfattes af ordningen
under arbejdsfravær på grund af sygdom, bar-
sel eller adoption, hvis de er berettiget til dag-
penge efter lov om dagpenge ved sygdom eller
fødsel. Det samme gælder ledige, som ville væ-
re omfattet af stk. 1, hvis sygdom, barsel eller
adoption ikke havde foreligget.

Stk. 3. Lønmodtagere i beskæftigelse omfat-
tes af ordningen under kursusdeltagelse efter
lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis de
modtager løn fra en arbejdsgiver eller kursus-
godtgørelse fra en arbejdsløshedskasse.

Stk. 4. De nærmere regler om bidragspligt ef-
ter bestemmelserne i stk. 1 -3 fastsættes af ar-
bejdsministeren efter indstilling fra bestyrelsen
for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 3. Arbejdsministeren fastsætter efter sam-
råd med bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Til-
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lægspension regler om, hvorvidt følgende grup-
per skal omfattes af loven:
a) udenlandske lønmodtagere, der er kortva-

rigt beskæftiget her i landet;
b) udenlandske lønmodtagere, der under læn-

gere tids beskæftigelse her i landet for uden-
landske selskaber er dækket af en pensions-
ordning i deres hjemland;

c) udenlandske lønmodtagere beskæftiget på
danske diplomatiske repræsentationer i ud-
landet eller på danske skibe og

d) danske lønmodtagere, der af danske virk-
somheder er beskæftiget i udlandet og om-
fattet af en dér gældende pensionsordning.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fravige lovens
bestemmelser om medlemskab af Arbejdsmar-
kedets Tillægspension og om bidrag for så vidt
angår statsborgere i andre stater eller dele af
disse og danske statsborgere, der opholder sig i
andre stater eller dele af disse, såfremt der med
de pågældende stater er opnået gensidig over-
enskomst angående disse personers adgang til
tillægspension.

§ 4. (Ophævet)

Kapitel II a

Deling af medlemskredsen

§ 4 a. I kollektive overenskomster og aftaler,
som en minister eller en kommunal myndighed
har indgået eller godkendt, og som er opsagt el-
ler kan opsiges til udløb senest med udgangen
af 1987, kan det inden dette tidspunkt aftales, at
de pr. 1. janaur 1982 gældende bidragssatser ik-
ke skal kunne forhøjes efter bestemmelsen i §
15, stk. 1.

Stk. 2. I almindelige bestemmelser om løn-
og arbejdsforhold, som en offentlig myndighed
har fastsat eller godkendt i perioden fra 1. janu-
ar til 31. december 1987, kan det bestemmes, at
de pr. 1. januar 1982 gældende bidragssatserik-
ke skal kunne forhøjes efter bestemmelsen i §
15, stk. 1.

Stk. 3. Arbejdsgiveren betaler bidrag efter
stk. 1 og 2 for alle lønmodtagere, der er omfattet
af de nævnte overenskomster, aftaler eller al-
mindelige bestemmelser.

Stk. 4. Årsbidraget i henhold til stk. 1 og 2 for
et fuldtidsbeskæftiget medlem udgør 1.166,40
kr.

Kapitel III

Egenpension

§ 5. Tillægspension i form af egenpension
ydes fra det fyldte 67. år, jf. § 9.

§ 6. Til medlemmer, der er indtrådt i ordnin-
gen senest den 31. marts 1965, ydes årlig til-
lægspension af den inden den 1. januar 1982 er-
hvervede anciennitet, dog højst 173/4 år, jf. § 7,
efter følgende skala:

Født i
Årlig

pension pr.
anciennitetsår

April 1898 600,00 kr.
- 1899 312,00 kr.
- 1900 216,00 kr.
- 1901 168,00 kr.
- 1902 139,20 kr.
- 1903 120,00 kr.
- 1904 111,43 kr.
- 1905 105,00 kr.

Oktober 1905-april 1917 108,00 kr.
April 1918 109,71 kr.

- 1919 111,82 kr.
- 1920 113,74 kr.
- 1921 115,50 kr.
- 1922 117,12 kr.
- 1923 118,62 kr.
- 1924 120,00 kr.
- 1925 119,14 kr.
- 1926 118,34 kr.
- 1927 117,60 kr.
- 1928 116,90 kr.
- 1929 116,25 kr.
- 1930 115,64 kr.
- 1931 115,06 kr.
- 1932 114,51 kr.
- 1933 111,33 kr.
- 1934 108,32 kr.
- 1935 105,47 kr.
- 1936 102,77 kr.
- 1937 og senere 100,20 kr.
Stk. 2. Til medlemmer, der er indtrådt i ord-

ningen den 1. april 1965 eller senere, ydes til-
lægspension med 60 kr. om året for hvert års
anciennitet, jf. § 7, der er erhvervet i tiden før
den 1. oktober 1972, og med 100 kr. om året for
hvert års anciennitet, der er erhvervet i tiden fra
den 1. oktober 1972 til den 31. december 1981.
Der kan i alt højst opnås anciennitet svarende
til tiden fra indtrædelsen til 1. januar 1982.



§ 7. For tiden før den 1. januar 1982 svarer et
års anciennitet til indbetaling i årets løb af bi-
drag, jf. § 15, for 11 måneder før det fyldte 60. år
og 9 måneder efter dette tidspunkt.

Stk. 2. Bidragsindbetalinger i det enkelte år
ud over de i stk. 1 nævnte godskrives medlem-
met i andre bidragsår i det omfang, det måtte
være nødvendigt for at opnå anciennitet som
angivet i stk. 1, eller for at opnå pension siom
angivet i § 8, stk. 2. Eventuelle overskydende
bidrag anses som indbetalt efter den 1. juli
1992.

Stk. 3. Uger eller måneder, for hvilke der i
medfør af § 15 er betalt 2/3 eller 1/3 bidrag,
medregnes forholdsmæssigt.

§ 8. Af bidrag, der vedrører tiden fra den 1.
januar 1982 til den 1. juli 1992, ydes en årlig
pension på 100 kr. for hvert bidragsbeløb på
396 kr., der indbetales før det fyldte 60. år, og
100 kr. for hvert bidragsbeløb på 324 kr., der
indbetales efter dette tidspunkt.

Stk. 2.1 den i stk. 1 nævnte periode kan der
højst opnås en pension svarende til 11 mane-
ders bidrag om året før det fyldte 60. år og 9 må-
neders bidrag om året efter dette tidspunkt.
Eventuelle overskydende bidrag godskrive» ef-
ter tilsvarende regler som i § 7, stk. 2.

§ 8 a. Af bidrag, der vedrører tiden fra den 1.
juli 1992, ydes en årlig pension på 100 kr. for
hvert indbetalt bidragsbeløb på 396 kr.

§ 9. Tillægspension i form af egenpension
ydes efter anmodning fra den 1. i måneden efter
det fyldte 67. år og udbetales månedsvis forud.
Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion kan dog bestemme, at mindre pensionsbe-
løb med tillæg af bonuspension, jf. § 19, stk. 2,
udbetales enten for længere perioder ad gan-
gen eller som kapitaliserede engangsbeløb.
Regler til bestemmelse af kapitaliseringsværdi-
er fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarke-
dets Tillægspension med Finanstilsynets god-
kendelse. Ved kapitaliseringen anvendes sam-
me forventede restlevetid for mænd og kvir der.

Stk. 2. Den beregnede årlige pension med til-
læg af bonuspension afrundes til det nærrr.este
med 12 delelige kronebeløb.

Stk. 3. Efter det 67. år kan der for tiden inden
anmodningens indgivelse højst ydes 6 måne-
ders tillægspension.

Stk. 4. Ønskes tillægspension udbetalt fra et
tidspunkt, der ligger 6 måneder eller mere sfter

det fyldte 67. år, forhøjes pensionen med 5 pct.
for hvert halve år regnet fra det 67. år, dog ikke
ud over det fyldte 70. år.

§ 10. Arbejdsministeren kan efter indstilling
fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension fastsætte regler om beregning og udbe-
taling af tillægspension.

Kapitel IV

Ydelser ved dødsfald

§ 11. Til efterlevende ægtefæller efter med-
lemmer af tillægspensionsordningen, der er
født den 1. juli 1925 eller senere, og som dør
den 1. juli 1992 eller senere, udbetales der ved
dødsfaldet et engangsbeløb. Retten til engangs-
beløbet berøres ikke af, at separation mellem
ægtefællerne har fundet sted.

Stk. 2. Beløbet svarer til den kapitaliserede
værdi af en pensionsydelse, der beregnings-
mæssigt forudsættes udbetalt til en med det af-
døde medlem jævnaldrende person. Pensions-
ydelsen forudsættes endvidere udbetalt livsva-
rigt fra dødsfaldet, dog tidligst fra den pågæl-
dendes 67. år. Ved kapitaliseringen anvendes
samme forventede restlevetid for mænd og
kvinder.

Stk. 3. Pensionsydelsen, jf. stk. 2, udgør 35
pct. af den egenpension og bonuspension, som
det pågældende medlem ved dødsfaldet har
optjent ret til.

Stk. 4. Engangsbeløb, der ikke er begæret ud-
betalt senest 5 år efter dødsfaldet, tilfalder Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension.

§ 11 a. Til børn efter medlemmer af tillægs-
pensionsordningen, der er født den 1. juli 1925
eller senere, og som dør den 1. juli 1992 eller
senere, udbetales der ved dødsfaldet et en-
gangsbeløb.

Stk. 2. Beløbet udgør for hvert barn under 18
år én gang den pensionsret i form af egenpen-
sion og bonuspension fra det 67. år, som med-
lemmet havde optjent ret til ved dødsfaldet.

Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte beløb udbetales til
værgen for det eller de berettigede børn.

Stk. 4. For engangsbeløbet efter denne be-
stemmelse gælder det samme som nævnt i § 11,
stk. 4.

§ 12. Ud over beløbet efter § 11 udbetales der
til efterlevende ægtefæller efter medlemmer af
tillægspensionsordningen født i perioden 1. ju-



li 1925 - 30. juni 1941, som dør den 1. juli 1992
eller senere, et engangsbeløb.

Stk. 2. Beløbet svarer til den kapitaliserede
værdi af en pensionsydelse til den efterlevende
ægtefælle. Ved beregningen forudsættes pen-
sionsydelsen udbetalt fra dødsfaldet, dog tid-
ligst fra den efterlevendes 62. år. Ved kapitali-
seringen anvendes samme forventede restleve-
tid for mænd og kvinder, jf. stk. 4.

Stk. 3. Pensionsydelsen, jf. stk. 2, efter et
medlem, der er født senest den 30. juni 1931,
udgør 15 pct. af den egenpension og bonuspen-
sion, som det pågældende medlem den 1. juli
1992 har optjent ret til. For medlemmer født i
perioden 1. juli 1931 - 30. juni 1941 aftrappes
procenten jævnt, således at der for medlemmer,
der er født den 1. juli 1941 eller senere, ikke be-
regnes nogen pensionsydelse.

Stk. 4. Ved kapitaliseringen medregnes fra
den efterlevende ægtefælles 67. år kun den del
af pensionsydelsen efter stk. 3, der sammenlagt
med pensionsydelsen efter § 11, stk. 3, oversti-
ger den efterlevendes eventuelle egenpension
(inklusive bonuspension), jf. kapitel III. Er den
efterlevende ved dødsfaldet ikke fyldt 67 år,
medregnes ved beregningen af egenpensionen
forventede bidrag indtil 67-året, beregnet på
grundlag af den forudgående bidragsbetaling.

Stk. 5. For engangsbeløbet efter denne be-
stemmelse gælder det samme som nævnt i § 11,
stk. 4.

§ 13. Til efterlevende ægtefæller efter med-
lemmer af tillægspensionsordningen, som er
født senest den 30. juni 1925, og som dør den 1.
juli 1992 eller senere, udbetales der ved døds-
faldet et engangsbeløb, jf. stk. 3.

Stk. 2. Til efterlevende ægtefæller, som er
født den 1. juli 1930 eller senere, efter medlem-
mer, der er døde før den 1. juli 1992, udbetales
der ved den efterlevendes 62. år et engangsbe-
løb, jf. stk. 3.

Stk. 3. Engangsbeløbene efter stk. 1 og 2 be-
regnes som den kapitaliserede værdi af en pen-
sionsydelse til den efterlevende ægtefælle, der
svarer til enten halvdelen af afdødes egenpen-
sion og bonuspehsion eller halvdelen af den
egenpension og bonuspension, som afdøde vil-
le være berettiget til at få udbetalt fra sit fyldte
67. år på grundlag af de indbetalte bidrag og
bonustilskrivning.

Stk. 4. Ved kapitaliseringen forudsættes
pensionsydelsen udbetalt fra dødsfaldet, dog
tidligst fra den efterlevende ægtefælles 62. år,

jf. stk. 5. Ved kapitaliseringen anvendes samme
forventede restlevetid for mænd og kvinder.

Stk. 5. Ved kapitaliseringen medregnes fra
den efterlevende ægtefælles 67. år dog kun den
del af pensionsydelsen, jf. stk. 3, der overstiger
ægtefællens egenpension (inklusive bonuspen-
sion, jf. kapitel III). Er den efterlevende ægte-
fælle ved dødsfaldet ikke fyldt 67 år, medregnes
ved beregningen af egenpensionen forventede
bidrag indtil 67-året beregnet på grundlag af
den forudgående bidragsindbetaling.

Stk. 6. Engangsbeløbene efter stk. 1 og 2 ud-
betales på betingelse af, at ægteskabet har varet
i 10 år, og at afdøde har opnået ret til fuld pen-
sion, jf. §§ 6, 7 og 8, for i alt 10 år.

§ 14. Hvor retten til udbetaling af ægtefælle-
pension og bonuspension er opnået før den 1.
juli 1992, ydes pensionen efter de hidtil gæl-
dende regler. Retten bortfalder ved indgåelse af
nyt ægteskab, men genindtræder efter anmod-
ning, hvis ægteskabet ophører.

Stk. 2. Opfylder den efterlevende ægtefælle
samtidig betingelserne for at modtage tillægs-
pension i form af egenpension i henhold til ka-
pitel III, har pågældende kun ret til den største
af pensionerne.

Stk. 3. Ægtefællepensionen udbetales i øv-
rigt i overensstemmelse med reglerne i § 9, stk. 1
og 2.

§ 14 a. Udbetaling af engangsbeløb efter §§
11, 11 a, 12 og 13 sker efter anmodning fra den
berettigede.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan efter indstil-
ling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Til-
lægspension fastsætte regler for beregning og
udbetaling af engangsbeløb efter §§ 11,11 a, 12
og 13 samt beregning af egenpension efter § 12,
stk. 4, og § 13, stk. 5. Bestyrelsen fastsætter med
Finanstilsynets godkendelse regler for bestem-
melse af kapitaliseringsværdier.

Kapitel V

Bidrag

§ 15. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Til-
lægspension fastsætter størrelsen af årsbidra-
get, som er det bidrag, der for beskæftigelse hos
samme arbejdsgiver årligt skal betales for et
fuldtidsbeskæftiget medlem. Beslutning herom
skal godkendes af repræsentantskabet ved sim-
pelt flertal, dog at såvel et flertal af arbejdsgi-
verrepræsentanter som et flertal af lønmodta-



gerrepræsentanter skal stemme for beslutnin-
gen.

Stk. 2. For medlemmer, der ikke er fuldtids-
beskæftigede, betales der for beskæftigelse bos
samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet
bidrag afhængig af beskæftigelsens omfang.

Stk. 3. For at sikre at medlemmer med sam-
me beskæftigelsesgrad uanset beskæftigelses-
form og aflønningsperiode får indbetalt bidrag
af samme størrelse, jf. dog § 4 a, fastsætter ar-
bejdsministeren efter forhandling med finans-
ministeren og bestyrelsen for Arbejdsmarke-
dets Tillægspension regler for beregning af bi-
drag under beskæftigelse hos samme arbejdsgi-
ver, herunder nærmere regler om
1) årsbidragets opdeling på lønperioder samt

de timegrænser, der er afgørende for, hvor-
når der skal betales fuldt, 2/3,1/3 eller intet
bidrag,

2) beregning af det timetal, der lægges til
grund for bidragsbetalingen for medlem-
mer, hvis arbejdstid ikke kendes, og

3) bidragets størrelse for persongrupper, der
typisk har beskæftigelse hos flere arbejds gi-
vere inden for en enkelt uge.

Stk. 4. Arbejdsgiveren betaler 2/3 af bidraget
og medlemmet 1/3.

Stk. 5. Medlemmer, der bevarer deres med-
lemskab i medfør af § 2, stk. 2, betaler selv det
samlede bidrag efter stk. 1.

Stk. 6. Bidragsbetaling for et medlem ophø-
rer ved dettes fyldte 67. år.

§ 16. (Ophævet)

§ 17. Arbejdsgiveren tilbageholder medlem-
mets del af bidraget ved lønudbetaling og ind-
betaler det samlede bidrag til Arbejdsmarke-
dets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 2. Arbejdsministeren fastsætter efter
indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarke-
dets Tillægspension de nærmere regler om be-
taling af bidrag, herunder om frist for beta in-
gen. Det kan ved disse regler bestemmes, at Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension kan give hen-
stand med indbetaling samt eftergive bidrag og
renter.

Stk. 3. Sker indbetaling af bidrag ikke retti-
digt, skal arbejdsgiveren betale renter af bidra-
get med 1 Vi pct. for hver påbegyndt måned fra
kvartalets udløb, jf. stk. 1.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension har
udpantningsret for bidrag og renter.

Stk. 5. Krav, der tilkommer Arbejdsmarke-
dets Tillægspension i medfør af dette kapitel,
forældes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. de-
cember 1908 om forældelse af visse fordringer.

Stk. 6. Stk. 2-5 finder tilsvarende anvendelse
på bidrag for medlemmer, der i medfør af § 15,
stk. 5, selv betaler det samlede bidrag.

Stk. 7. Hvis der ikke opnås dækning hos ar-
bejdsgiveren for skyldige bidrag eller disse ef-
tergives, tillægges der lønmodtageren pen-
sionsret for det manglende bidrag.

Kapitel V a
Kompensation til arbejdsgiverne

§ 17 a. Som kompensation for arbejdsgiver-
nes bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion ydes et beløb til arbejdsgivere, der er regi-
streret efter merværdiafgiftsloven (momsloven)
eller lov om afgift af lønsum m.v. Der ydes ikke
kompensation til offentlige arbejdsgivere.

Stk. 2. Beløbet beregnes af Arbejdsmarke-
dets Tillægspension på grundlag af de samlede
bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension,
som er modtaget fra arbejdsgiveren i en forud-
gående 3 måneders periode. Beløbet udgør
1.166,40 kr. öm året for hver gang arbejdsgive-
ren indbetaler et beløb, der svarer til årsbidrag
efter § 15, stk. 1. Beløb under 25 kr. udbetales
ikke.

Stk. 3. Arbejdsministeren fastsætter efter for-
handling med bestyrelsen for Arbejdsmarke-
dets Tillægspension nærmere regler om bereg-
ning og udbetaling af beløb samt om klage over
afgørelser om udbetaling. Der kan herunder
fastsættes regler om, at klager ikke kan indbrin-
ges for anden administrativ myndighed.

Kapitel VI

Forsikringsplan og reguleringsbestemmelser

§ 18. Ledelsen for Arbejdsmarkedets Til-
lægspension skal udarbejde en forsikringsplan,
som skal indeholde oplysninger om ordningens
forsikringstekniske beregningsgrundlag.

Stk. 2. Forsikringsplan - og ændringer heri -
skal godkendes aktuarmæssigt af Finanstilsy-
net.

§ 19. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Til-
lægspension skal lade foretage regelmæssige
aktuarmæssige opgørelser over status for Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension i overensstem-
melse med den godkendte forsikringsplan. Så-



danne opgørelser skal foretages, så ofte besty-
relsen skønner det nødvendigt, dog mindst
hvert tredie år.

Stk. 2. Såfremt det ved disse opgørelser viser
sig, at indtægterne overstiger de beregnede
pensionsudgifter, skal ledelsen overveje at an-
vende overskuddet helt eller delvist til forhøjel-
se af pensionsbeløbene. Ved vurderingen af,
om en sådan forhøjelse bør gennemføres, skal
der tages hensyn til den skete prisudvikling
samt udviklingen i landets og befolkningens
økonomiske forhold.

Stk. 3. Såfremt det ved opgørelserne viser sig,
at de beregnede pensionsudgifter overstiger
indtægterne, skal ledelsen fremkomme med en
indstilling til arbejdsministeren om at nedsætte
pensionsbeløbene for fremtidige tillægspensio-
nister efter § 4 a.

Kapitel VII

Administration

§ 20. Arbejdsmarkedets Tillægspension le-
des af et repræsentantskab, en bestyrelse og en
direktør.

§ 21. Repræsentantskabet består af 15 ar-
bejdsgiverrepræsentanter og 15 lønmodtager-
repræsentanter samt en formand.

Stk. 2. Arbejdsgiverrepræsentanterne udpe-
ges således, jf. § 25 a:
8 efter indstilling af Dansk Arbejdsgiverfor-

ening,
2 efter indstilling af Sammenslutningen af

Landbrugets Arbejdsgiverforeninger,
1 efter indstilling af finansministeren,
1 efter indstilling af indenrigsministeren efter

samråd med Amtsrådsforeningen i Dan-
mark, Kommunernes Landsforening, Kø-
benhavns Kommune og Frederiksberg Kom-
mune,

3 af arbejdsministeren efter samråd med ar-
bejdsgiverorganisationer, der ikke er tilknyt-
tet ovennævnte arbejdsgivergrupper.
Stk. 3. Lønmodtagerrepræsentanterne udpe-

ges således, jf. § 25 a:
9 efter indstilling af Landsorganisationen i

Danmark, hvoraf en skal repræsentere løn-
modtagere inden for butiks-, handels- og
kontorvirksomhed, en skal repræsentere løn-
modtagere inden for landbrugsområdet, og
en skal repræsentere lønmodtagere ansat i
stat og kommuner,

2 efter indstilling af Funktionærernes og Tje-
nestemændenes Fællesråd, hvor en skal re-
præsentere lønmodtagere ansat i stat og
kommuner,

1 efter indstilling af FR-Hovedorganisation
for Arbejdsleder- og tekniske Funktionær-
foreninger i Danmark,

3 af arbejdsministeren efter samråd med løn-
modtagerorganisationer, der ikke er tilsluttet
Landsorganisationen i Danmark, Funktio-
nærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
eller FR-Hovedorganisation for Arbejdsle-
der- og tekniske Funktionærforeninger i
Danmark.
Stk. 4. Repræsentantskabet udnævner selv

sin formand, som ikke må have tilknytning til
nogen arbejdsgiver- eller lønmodtagerorgani-
sation.

Stk. 5. Repræsentantskabets medlemmer ud-
peges for tre år ad gangen, jf. dog § 42. Genvalg
kan finde sted.

Stk. 6. Arbejdsgiver- og lønmodtagerorgani-
sationer, der ønsker at komme i betragtning ved
arbejdsministerens udpegning af henholdsvis
arbejdsgiver- og lønmodtagerepræsentanter i
henhold til stk. 2 og 3, retter henvendelse her-
om til arbejdsministeren inden en af denne fast-
sat frist.

§ 22. Repræsentantskabet skal have forelagt
til godkendelse det årlige regnskab og behand-
le de sager, som bestyrelsen eller mindst 4 be-
styrelsesmedlemmer måtte ønske at forelægge
for repræsentantskabet.

Stk. 2. Repræsentantskabet afholder møde
én gang årligt samt i øvrigt, når bestyrelsen,
mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller 10 med-
lemmer af repræsentantskabet måtte ønske det.

§ 23. Bestyrelsen består af formanden for re-
præsentantskabet som formand og 10 andre
medlemmer, der vælges blandt repræsentant-
skabets medlemmer, og som udpeges således,
jf. § 25 a:
3 efter indstilling af Dansk Arbejdsgiverfor-

ening,
1 efter indstilling af Sammenslutningen af

Landbrugets Arbejdsgiverforeninger,
1 efter indstilling af finansministeren,
3 efter indstilling af Landsorganisationen i

Danmark,
1 efter indstilling af Funktionærernes og Tje-

nestemændenes Fællesråd og FR-Hovedor-
ganisation for Arbejdsleder- og tekniske



Funktionærforeninger i Danmark i fælles-
skab og

1 efter indstilling af repræsentantskabets løn-
modtagerrepræsentanter, repræsenterende
lønmodtagere ansat i stat og kommuner.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer udpeges for

tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen skal lede administratio-

nen af Arbejdsmarkedets Tillægspension i
overensstemmelse med reglerne i denne lov og
den godkendte forsikringsplan.

Stk. 4. Bestyrelsen kan tillade direktøren at
sælge administrative ydelser til et dattersel-
skab, der er oprettet efter § 26, stk. 4, litra d. Sal-
get skal ske efter tilsvarende regler, som gælder
for indtægtsdækket virksomhed i statsinstitu-
tioner under finansloven. Denne virksomhed
skal regnskabsmæssigt være adskilt fra ATP's
øvrige regnskab. Arbejdsministeren kan fast-
sætte nærmere regler om vilkår og tilsyn.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter direktøren og an-
det ledende personale og fastsætter retningslin-
jer for deres arbejde, herunder også den løben-
de anbringelse af fondsmidler. Generelle for-
skrifter og vejledninger, der udsendes til med-
lemmerne og deres arbejdsgivere, skal godken-
des af bestyrelsen.

§ 24. Direktøren forestår den daglige admini-
stration af Arbejdsmarkedets Tillægspension
under ansvar over for bestyrelsen.

§ 25. Regnskabet for Arbejdsmarkedets Til-
lægspension skal revideres af mindst to regn-
skabskyndige revisorer, hvoraf mindst én skal
være statsautoriseret revisor. Repræsentant-
skabet udnævner revisorerne for tre år ad gan-
gen, men kan til enhver tid trække udnævnel-
sen tilbage.

§ 25 a. Repræsentantskabet og bestyrelsen
bør så vidt muligt have en afbalanceret sam-
mensætning af mænd og kvinder.

Stk. 2. Når der skal indstilles medlemmer ef-
ter § 21, stk. 2 og 3, og § 23, stk. 1, skal der ind-
stilles både en mand og en kvinde. Hvis der
skal indstilles flere medlemmer, skal der ind-
stilles lige mange mænd og kvinder. Skal der
indstilles et ulige antal, skal der indstilles en
mere af det ene køn end af det andet. Organisa-
tionerne angiver i deres indstillinger, hvem de
foretrækker, og arbejdsministeren skal følge
denne indstilling, medmindre repræsentant-
skabet eller bestyrelsen derved ville få en køns-

mæssigt skæv sammensætning. I så fald er ar-
bejdsministeren berettiget til blandt de indstil-
lede at udpege andre, således at repræsentant-
skabet og bestyrelsen så vidt muligt får en afba-
lanceret sammensætning af mænd og kvinder.
Arbejdsministeren afgør, hvem af de indstille-
de der skal udpeges som medlem af repræsen-
tantskabet og bestyrelsen.

Stk. 3. Foreligger der særlige grunde, kan
myndigheden eller organisationen fravige be-
stemmelsen i stk. 2. Myndigheden eller organi-
sationen skal i så fald angive begrundelsen her-
for.

Kapitel VIII
Fondsanbringelse

§ 26. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Til-
lægspension skal forvalte fondsmidlerne såle-
des, at de bliver til størst mulig gavn for tillægs-
pensionsordningen. Ved midlernes placering
skal herved tilstræbes en betryggende sikker-
hed, en opretholdelse af midlernes realværdi
samt højst mulig forrentning.

Stk. 2. Fondsmidlerne skal anbringes på føl-
gende måde:
a) i obligationer eller fondsaktiver udstedt el-

ler garanteret af den danske stat eller af dan-
ske kommuner;

b) i obligationer, fondsaktiver, indeksobliga-
tioner eller indeksregulerede fondsaktiver
udstedt af danske kreditforeninger og hypo-
tekforeninger eller af finansieringsinstitut-
ter, der er godkendt af staten ;

c) som indestående i danske banker eller spa-
rekasser;

d) i værdipapirer, som i øvrigt efter deres art og
sikkerhed kan stilles i klasse med de under
litra a)-c) nævnte, og

e) i faste ejendomme, som fonden ejer, dog i
intet tilfælde ud over fire femtedele af den
offentlige vurdering til ejendomsværdi.

Stk. 3. Fondsmidlerne kan endvidere anven-
des som lån til arbejdsgivere, der har indbetalt
bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension,
dog aldrig ud over 50 pct. af det indbetalte bi-
drag og aldrig under 500 kr. Lånene ydes gen-
nem banker og sparekasser til den for disse in-
stitutioner sædvanlige udlånsrente, og penge-
institutterne er ansvarlige over for Arbejdsmar-
kedets Tillægspension for lånets tilbagebeta-
ling.

Stk. 4. Af midlerne kan indtil 25 pct. anbrin-
ges således:



a) til erhvervelse af fast ejendom ;
b) til aktiviteter vedrørende efterforskning og

udvindig i den danske undergrund samt til
forskning og udvikling, tilsammen ikke over
1 pet. af fondsmidlerne;

c) til indskud i en investeringsforening god-
kendt af det offentlige, til køb af aktier i et
investeringsselskab godkendt af det offentli-
ge og i øvrigt til køb af børsnoterede aktier,
garantiandele, konvertible eller udbyttegi-
vende gældsbreve samt til anbringelse i risi-
koprægede aktiver, f.eks. i form af erhvervs-
obligationer, certifikater eller ejerkapital i
og udlån til erhvervsvirksomheder.

d) i et aktieselskab, som fonden ejer fuldt ud,
og som har til formål at tilbyde administrati-
ve ydelser, bortset fra formueforvaltning, til
pensionskasser og tilsvarende ordninger i
livsforsikringsselskaber, der er omfattet af
lov om forsikringsvirksomhed. Et eventuelt
salg af ydelser fra fonden til et sådant sel-
skab skal ske efter reglerne i § 23, stk. 4.

Stk. 5. Fondens samlede anbringelse af mid-
ler efter stk. 4, litra c, i en enkelt virksomhed må
ikke overstige 2 pct. af fondens samlede fonds-
midler. Tilsvarende regler gælder for fondens
samlede anbringelse af midler hos virksomhe-
der, mellem hvilke der er en sådan forbindelse,
at anbringelserne udgør en samlet risiko for
fonden.

Stk. 6. Fondens anbringelse af midler efter
stk. 4, litra c, i en enkelt virksomhed må endvi-
dere ikke tage et sådant omfang, at fonden ale-
ne eller sammen med Lønmodtagernes Dyr-
tidsfond eller datterselskaber, som de ejer fuldt
ud, kan udøve en ejers indflydelse eller i øvrigt
kan udøve bestemmende indflydelse på virk-
somheden. Dette gælder dog ikke anbringelse
af midler i datterselskaber, som fonden ejer
fuldt ud, og hvis midler anbringes efter de reg-
ler, der gælder for fonden selv.

Kapitel IX
Tilsyn

§ 27. De af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets
Tillægspension i henhold til § 19, stk. 1, fore-
tagne aktuarmæssige opgørelser skal sendes til
Finanstilsynet. Opgørelserne skal foretages af
en af tilsynet godkendt aktuar.

Stk. 2. Finanstilsynet er berettiget til at af-
kræve Arbejdsmarkedets Tillægspension en-
hver oplysning, som tilsynet anser for fornøden
til den aktuarmæssige bedømmelse af ordnin-

gen. Tilsynet skal til enhver tid have adgang til
at gøre sig bekendt med institutionens bøger,
regnskaber og hele virksomhed.

Stk. 3. Efter at Finanstilsynet har gennemgå-
et opgørelsen, jf. stk. 1, afgiver tilsynet indbe-
retning herom til arbejdsministeren og under-
retter Arbejdsmarkedets Tillægspension om
indberetningens indhold.

Stk. 4. Finder Finanstilsynet, at Arbejdsmar-
kedets Tillægspension ikke på det foreliggende
grundlag fuldt ud vil kunne fyldestgøre sine
forpligtelser, afgiver tilsynet efter at have for-
handlet med Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion indberetning herom til arbejdsministeren.

Stk. 5. Til dækning af udgifterne ved Finans-
tilsynets tilsyn i henhold til stk. 1-4 fastsætter
arbejdsministeren efter samråd med industri-
ministeren et gebyr, der udredes af Arbejds-
markedets Tillægspension.

Stk. 6. Det reviderede årsregnskab indsendes
efter godkendelse af repræsentantskabet i med-
før af § 22, stk. 1, til arbejdsministeren.

Stk. 7. Reglerne om tilsyn med pensionskas-
ser gælder ikke for Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension.

§ 27 a. Finanstilsynet fører tilsyn med Ar-
bejdsmarkedets Tillægspensions anbringelse af
fondsmidler efter § 26.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension
indsender det reviderede årsregnskab, som re-
præsentantskabet har godkendt efter § 22, stk.
1, til Finanstilsynet.

Stk. 3. Tilsynet er berettiget til at afkræve Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension enhver oplys-
ning, som tilsynet anser for fornøden. Tilsynet
skal til enhver tid have adgang til at gøre sig be-
kendt med institutionens bøger, regnskaber og
hele virksomhed.

Stk. 4. Finanstilsynet kan give Arbejdsmar-
kedets Tillægspension påbud om inden for en
fastsat frist at foretage de foranstaltninger, som
tilsynet skønner nødvendige med henblik på, at
anbringelsen af fondsmidler sker i overens-
stemmelse med § 26. Tilsynet afgiver en årlig
beretning.

Stk. 5. Til dækning af udgifter ved Finanstil-
synets tilsyn i henhold til stk. 1-4 fastsætter Fi-
nanstilsynet et gebyr, der udredes af Arbejds-
markedets Tillægspension.

Stk. 6. Afgørelser truffet af Finanstilsynet i
henhold til loven kan indbringes for Industri-
ministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.



Kapitel X

Ankenævn

§ 28. Arbejdsmarkedets Tillægspensions af-
gørelser i henhold til denne lov om
a) medlemskab,
b) bidrag, herunder om beregning og opkræv-

ning,
c) pension, eller
d) beregning og udbetaling af beløb efter § 17

a, stk. 2
kan - bortset fra beslutninger trufne i henhold
til § 15, stk. 1, og § 19, stk. 2 - inden for en frist
af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er med-
delt, indbringes for et ankenævn.

Stk. 2. Ankenævnet består af 5 medlemmer,
der tillige med en suppleant for hvert medlem
udnævnes af arbejdsministeren for en periode
af 3 år. For tre medlemmers vedkommende sker
udnævnelsen efter indstilling af henholdsvis
højesterets præsident, sø- og handelsrettens
præsident og arbejdsretten og for to medlem-
mers vedkommende efter indstilling af hen-
holdsvis arbejdsgiverrepræsentanterne og løn-
modtagerrepræsentanterne i repræsentantska-
bet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Ankenævnet fastsætter selv sin forret-
ningsorden.

Kapitel XI
Forskellige bestemmelser

§ 29. Krav på ydelser i medfør af dennne lov
kan ikke gøres til genstand for arrest, ekseku-
tion eller anden retsforfølgning. Retshandler,
der afsluttes af den berettigede med hensyn til
disse krav, er ugyldige.

§ 30. Enhver, der beskæftiger en eller flere
lønmodtagere, der er omfattet af denne lov,
skal foretage indberetning herom efter de nær-
mere regler, som arbejdsministeren måtte fast-
sætte efter indstilling af bestyrelsen for Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Offentlige myndigheder, forsikrings-
selskaber, der tegner arbejdsskadeforsikringer
samt arbejdsgivere, lønmodtagere og faglige
organisationer skal på begæring overlade Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension og ankenæv-
net enhver oplysning, som er af betydning for
afgørelsen af pensionsspørgsmål i henhold til
denne lov.

§ 31. (Ophævet)

§ 32. Med bøde eller hæfte straffes, hvis
strengere straf ikke er forskyldt efter anden lov-
givning, den, der som medlem af bestyrelse el-
ler repræsentantskab eller som direktør, aktuar
eller revisor for Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion,
a) undlader at opfylde de pligter, der påhviler

ham efter loven,
b) giver urigtige eller vildledende oplysninger

til arbejdsministeren, Finanstilsynet eller
andre offentlige myndigheder eller til ledel-
sen om forhold, der vedrører Arbejdsmarke-
dets Tillægspension,

c) gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen
forsømmelse eller skødesløshed, der kan
medføre tab for Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension eller medlemmerne.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer samt an-

satte i Arbejdsmarkedets Tillægspension er un-
der ansvar efter borgerlig straffelov § 152 og §
264 b, forpligtet til over for uvedkommende at
hemmeligholde, hvad de gennem deres virk-
somhed bliver vidende om.

§ 33. Med bøde straffes
a) den arbejdsgiver, der undlader i rette tid at

foretage indberetning som nævnt i § 30, stk.
1, eller undlader rettidigt at indbetale det
samlede bidrag for et hos ham beskæftiget
medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion,

b) den, der undlader at efterkomme en begæ-
ring fra Arbejdsmarkedets Tillægspension
eller ankenævnet om oplysninger i medfør
af § 30, stk. 2, eller som giver Tillægspensio-
nen eller ankenævnet urigtige eller vildle-
dende oplysninger om forhold af betydning
for afgørelser i henhold til loven.

Stk. 2. Er forholdet begået med forsæt til at
unddrage Tillægspensionen bidrag, eller fore-
ligger der i øvrigt særligt skærpende omstæn-
digheder, kan straffen stige til hæfte eller fæng-
sel indtil 2 år.

Stk. 3. Sagerne behandles som politisager.
Angår sigtelsen forhold af den i stk. 2 nævnte
art, finder de i lov om rettens pleje, kapitel 68,
69,71 og 72 omhandlede retsmidler anvendelse
i samme omfang som i sager, som det efter de
almindelige regler tilkommer statsadvokaten at
forfølge.

§ 34.1 forskrifter, der udfærdiges af arbejds-
ministeren med hjemmel i loven, kan der fast-



10

sættes straf af bøde for overtrædelse af bestem-
melser i forskrifterne.

§ 35. Er en af de i §§ 33 og 34 nævnte overtræ-
delser begået af et aktieselskab, andelsselskab
eller lignende, kan der pålægges selskabet som
sådant bødeansvar.

§ 36. Indsigelser mod størrelsen af de for et
medlem konterede bidrag kan ikke fremsættes,
når der er forløbet 3 år efter modtagelsen af
kontoudskrift fra Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension vedrørende bidraget.

Stk. 2. Såfremt tilkendt tillægspension ikke
er hævet i et sammenhængende tidsrum af 3 år,
bortfalder den del af tillægspensionen, som har
stået uhævet i mere en 3 år. Bestyrelsen for Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension kan dog fravi-
ge denne bestemmelse i det enkelte tilfælde.

§ 37. Ydelser i henhold til denne lov medta-
ges ikke ved beregningen af de indtægter, der
lægges til grund ved fastsættelsen afgrundbelø-
bet for folkepension.

§ 38. Denne lov gælder ikke for Færøerne og
Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Danske lønmodtagere, der ikke er
hjemmehørende på Færøerne, og som er be-
skæftiget på Færøerne for den danske stat eller
for virksomheder og institutioner, der har sæde
eller styrelse i den øvrige del af riget, er omfat-
tet af loven, for så vidt de i øvrigt opfylder be-
tingelser for medlemskab.

Stk. 3. Lønmodtagere, der ikke er hjemme-
hørende i Grønland, og som beskæftiges i
Grønland for den danske stat eller for danske
virksomheder og institutioner, er omfattet af lo-
ven, for så vidt de i øvrigt opfylder dennes be-
tingelser for medlemskab af Arbejdsmarkedets
Tillægspension. Tilsvarende regler gælder for
danske lønmodtagere, der ikke er hjemmehø-
rende i Grønland, og som beskæftiges for uden-
landske virksomheder og institutioner i Grøn-
land.

Kapitel XII

Ikrafttræden

§ 39. Der tilbageholdes i løn og svares ar-
bejdsgiverbidrag af løn, der indtjenes fra og
med begyndelsen af den lønningsuge, i hvilken
den 1. april 1964 falder, for månedslønnede
dog fra og med den 1. april 1964.

§ 40. Personer, født i marts måned 1898, op-
pebærer tillægspension i overensstemmelse
med reglerne i denne lov fra 1. april 1965 at reg-
ne, uanset bestemmelserne i §§ 5, stk. 1, og 9,
stk. 1, for så vidt de opfylder betingelserne i § 8
for opnåelse af pensionsanciennitet.

§ 41. Udbetaling af tillægspension begynder
den 1. april 1965.

§§ 42-43. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

§ 44. Denne lov træder i kraft straks.

Lov nr. 372 af 20. maj 1992 om ændring af lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension m.v.
(Omlægning af ægtefællepensionsordningen
m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbe-
stemmelse:

§3

Loven træder i kraft den 1. juli 1992. § 1, nr. 4,
træder dog først i kraft, når den fornødne følge-
lovgivning er gennemført, dog tidligst den 1. ja-
nuar 1993. Arbejdsministeren drager omsorg
for, at tidspunktet for ikrafttræden heraf be-
kendtgøres i Lovtidende.

Lov nr. 1090 af 23. december 1992 om Ar-
bejdsgivernes Elevrefusion indeholder følgen-
de ikrafttrædelsesbestemmelser for så vidt an-
går §32:

§33

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar
1993.

Arbejdsministeriet, den 4. marts 1993

JYTTE ANDERSEN
/ E. Edelberg







Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 102 af 3. marts 1993

Bekendtgørelse af
lov om ferie

Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 736 af 25. august 1992 med de ændringer, der
følger af lov nr. 1038 af 23. december 1992.

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Lønmodtagere i offentlig eller privat tje-
neste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller
løn efter reglerne i denne lov.

§ 2. Loven gælder dog ikke for

1) lønmodtagere i statens, folkeskolens eller
folkekirkens tjeneste, der er ansat som tjene-
stemænd,

2) lønmodtagere, hvis pension er sikret" gen-
nem medlemskab af en pensionsordning,
for hvis forpligtelse staten indestar, og som
har ret til ferie med løn efter samme regler
som de i nr. 1 nævnte tjenestemænd, og

3) lønmodtagere, der hører under medhjælper-
loven.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2, nævnte personer, der
fratræder, uden at pensionsudbetaling påbe-
gyndes i forbindelse hermed, har ret til ferie-
godtgørelse efter § 14, stk. 3.

§ 3. Direktøren for arbejdstilsynet kan be-
stemme, at loven, bortset fra §§ 22,23,24 og 27,
ikke gælder for lønmodtagere, der er ansat i sta-
ten eller kommuner eller inden for fag eller fag-
lige områder, for så vidt der ved regulativ eller
overenskomst er sikret dem ferie og feriegodt-
gørelse eller løn efter regler, der stiller dem lige
så godt som denne lov.

§ 4. Denne lov indskrænker ikke videregåen-
de ferieret efter andre love og bestemmelser, ef-
ter overenskomster mellem arbejdsgivere og
lønmodtagere, voldgiftskendelser eller sædva-

Arbejdsmin. l.ktj.nr. 1993-5230-20

ne.

§ 5. Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt en person
omfattes af denne lov, afgøres af direktøren for
arbejdstilsynet.

Kapitel 2

Optjeningsår og feriens længde

§ 6. Ferien udgør 2Vi dag for hver måneds be-
skæftigelse i et kalenderår (optjeningsår). Ved
beskæftigelse af kortere varighed end 1 måned
beregnes ferien på tilsvarende måde i forhold
til beskæftigelsens længde.

Stk. 2. Ved beregning af feriens længde side-
stilles med beskæftigelse ferie efter denne lov
og fravær på grund af sygdom og tilskade-
komst, hvorunder der ydes feriegodtgørelse, jf.
§13.

Stk. 3.1 virksomheder med 5 dages arbejds-
uge indgår et forholdsmæssigt antal arbejdsfri
dage i ferien.

§ 6 a. Har en lønmodtager ikke optjent ret til
30 dages ferie med feriegodtgørelse eller løn,
har lønmodtageren ret til at få antallet af ferie-
dage suppleret op til 30 dage, uden at der hertil
er knyttet ret til feriegodtgørelse eller løn.
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Stk. 2. En lønmodtager kan dog højst kræve
12 dages ferie uden feriegodtgørelse eller løn
efter ferieperiodens udløb den 30. september.

§ 7. Elever med uddannelsesaftale efter lov
om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i
30 dage i det første og andet hele ferieår, efter at
ansættelsesforholdet er påbegyndt. Arbejdsgi-
veren betaler løn under ferien i det omfang, ele-
ven ikke har optjent løn under ferie eller ferie-
godtgørelse.

Stk. 2. Er ansættelsesforholdet påbegyndt in-
den 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende
ret til betalt ferie i 30 dage i dette ferieår.

Stk. 3. Er ansættelsesforholdet påbegyndt 1.
juli eller senere, har eleven i forbindelse med at
virksomheden holder lukket under ferie i tiden
mellem 1. oktober og 1. maj, ret til højst 6 dages
betalt ferie i dette ferieår.

Kapitel 3

Ferieår og ferieperiode

§ 8. Ferien skal holdes i det efter optjenings-
året følgende år, der går fra 2. maj til 1. maj (fe-
rieåret).

Stk. 2. Ferie optjent efter reglerne i § 6 skal
holdes forud for ferie efter § 6 a.

§ 9. Af ferien skal mindst 18 dage gives i sam-
menhæng i tiden mellem den 2. maj og den 30.
september (ferieperioden). Er feriedagenes an-
tal under 18, skal hele ferien gives i sammen-
hæng i ferieperioden.

Stk. 2. Resterende feriedage skal også gives i
sammenhæng, men kan lægges uden for ferie-
perioden. Hvor hensynet til virksomhedens
drift gør det ønskeligt, kan denne del af ferien
dog gives i form af enkelte feriedage.

Stk. 3. For personer, der er beskæftiget i
landbrug, skal mindst 12 feriedage gives i sam-
menhæng i ferieperioden. Af de øvrige ferieda-
ge skal mindst 3 gives samlet eller delt i tiden
fra 2. maj-31. oktober. Såfremt der i kollektiv
overenskomst er en bestemmelse herom eller
aftale træffes mellem lønmodtageren og ar-
bejdsgiveren, kan de i 1. og 2. pkt. nævnte ferie-
dage, i alt 15, gives i sammenhæng i tiden fra 2.
maj-31. oktober. De øvrige feriedage kan læg-
ges uden for ferieperioden, men således at
mindst 9 feriedage gives i sammenhæng.

Stk. 4. Såfremt der i en kollektiv overens-
komst er en bestemmelse derom eller aftale
træffes mellem lønmodtageren og arbejdsgive-

ren, kan den ferie, der efter stk. 1 skal gives i
sammenhæng i ferieperioden, gives i sammen-
hæng uden for ferieperioden. Den kan under
samme betingelser deles således, at mindst 12
dage gives i sammenhæng i eller uden for ferie-
perioden og de resterende dage ligeledes gives i
sammenhæng i eller uden for ferieperioden.

Stk. 5. Under aftjening af værnepligt kan løn-
modtageren holde optjent ferie uden for ferie-
perioden, ligesom ferien kan deles.

§ 10. Arbejdsgiveren fastsætter efter for-
handling med lønmodtageren, hvornår ferien
skal holdes, idet arbejdsgiveren under hensyn-
tagen til virksomhedens tarv så vidt muligt skal
imødekomme lønmodtagerens ønske om
feriens placering. Arbejdsgiveren giver løn-
modtageren meddelelse herom så tidligt som
muligt, dog senest 3 måneder før ferien begyn-
der for den ferie, der skal gives i sammenhæng i
ferieperioden, jf. § 9, stk. 1, og senest 1 måned
før ferien begynder for resterende feriedage, jf.
§ 9, stk. 2, medmindre særlige omstændigheder
hindrer dette.

Stk. 2. Uden lønmodtagerens samtykke kan
den ferie, der efter § 9, stk. 1, skal gives i sam-
menhæng i ferieperioden, dog ikke ligge i tiden
mellem en af arbejdsgiveren meddelt opsigelse
og fratrædelsestidspunktet, medmindre adgang
dertil følger af bestemmelse i kollektiv overens-
komst eller det efter lov eller overenskomst
gældende opsigelsesvarsel er længere end 3
måneder eller opsigelsesvarslet er forlænget
med antallet af feriedage.

§ 11. Vil bestemmelserne i § 9, stk. 1, som føl-
ge af arbejdets sæsonbetonede karakter eller af
andre grunde medføre ulempe inden for fag el-
ler faglige områder, kan direktøren for arbejds-
tilsynet efter forhandling med fagets arbejdsgi-
ver- og lønmodtagerorganisationer tillade, at
denne del af ferien gives uden for ferieperio-
den. Direktøren kan under samme betingelse
tillade, at den deles således, at mindst 12 dage
gives i sammenhæng i eller uden for ferieperio-
den og de resterende dage ligeledes gives i sam-
menhæng i eller uden for ferieperioden.

Stk. 2. Når omstændighederne taler derfor,
kan direktøren for arbejdstilsynet tillade det
samme med hensyn til enkelte virksomheder el-
ler personer, for så vidt angår virksomheder
dog først efter forhandling med de organisatio-
ner, der er nævnt i stk. 1.



Kapitel 4

Feriegodtgørelse og ferie med løn

§ 12. Arbejdsgiveren yder feriegodtgørelse
med 12 Vi pct. af lønnen.

§ 13. Arbejdsgiveren yder tillige feriegodtgø-
relse under lønmodtagerens fravær af mere end
3 dages varighed på grund af sygdom eller til-
skadekomst i virksomheden, således at feri-
egodtgørelsen beregnes på grundlag af løn-
modtagerens løn i de sidste 4 uger før fraværet.

Stk. 2. Ret til feriegodtgørelse under fravær
på grund af sygdom er betinget af, at lønmodta-
geren forud for sygdommens indtræden har
været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst
12 måneder. Heri medregnes tidligere beskæfti-
gelse inden for de sidste 24 måneder, såfremt
fratræden ikke skyldes lønmodtagerens egne
forhold.

Stk. 3. Feriegodtgørelse efter stk. 1 ydes for
sammenlagt højst 4 måneder inden for et optje-
ningsår og for højst 4 måneder på grund af sam-
me sygdom eller tilskadekomst.

Stk. 4. Arbejdsgiveren kan kræve, at en løn-
modtager dokumenterer, at fraværet skyldes
sygdom eller tilskadekomst i virksomheden.

§ 14. Lønmodtagere, der er antaget måneds-
vis eller for længere tid og således, at der ikke
sker fradrag i lønnen for søgnehelligdage, syge-
dage o.lign., får i stedet for feriegodtgørelse løn
under ferie, eventuelt tillagt værdien af kost be-
regnet efter reglen i § 16, stk. 2. Endvidere ydes
et ferietillæg på 1 pct. af den løn, der er indtjent
i det foregående optjeningsår.

Stk. 2. Sådanne lønmodtagere kan dog forud
for et optjeningsårs begyndelse kræve ferie-
godtgørelse af lønnen i dette optjeningsår, dog
kun med 12 pct.

Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse
efter § 12 for det løbende optjeningsår samt for
den del af tidligere optjeningsår, for hvilken
lønmodtageren ved sin fratræden endnu ikke
har holdt ferie.

§ 15. Ved beregning af feriegodtgørelse og fe-
rietillæg ses der bort fra løn, der er udbetalt un-
der ferien, ydet feriegodtgørelse eller udbetalt
ferietillæg.

§ 16. Ved beregning af feriegodtgørelse og fe-
rietillæg ses der bort fra sådanne tillæg til løn-
nen eller sådanne lønningsandele, som ikke er

indkomstskattepligtige. Arbejdsgiveren yder
dog feriegodtgørelse og ferietillæg af lønmod-
tagerens bidrag til de pensionsordninger m.v.,
der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen
af pensionsordninger m.v. samt af lønmodtage-
rens bidrag til arbejdsmarkedsuddannelsesfon-
den i medfør af lov om en arbejdsmarkedsud-
dannelsesfond.

Stk. 2. Består lønnen helt eller delvis af kost
og logi, beregnes værdien heraf på grundlag af
de af ligningsrådet for optjeningsåret fastsatte
satser, medmindre værdien ved aftale mellem
parterne er fastsat til højere beløb.

§ 17. Holdes en virksomhed lukket under
ferie, kan lønmodtagere, der ikke er berettigede
til ferie i alle de dage, i hvilke virksomheden
holdes lukket, ikke i anledning af lukningen
kræve særlig godtgørelse ud over den ferie-
godtgørelse, der tilkommer dem efter foranstå-
ende bestemmelser.

§ 17 a. (Ophævet)

§ 17 b. Holdes en virksomhed lukket på hver-
dage mellem jul og nytår, skal arbejdsgiveren
bestemme, at lønmodtageren holder ferie disse
dage i det omfang, lønmodtageren er berettiget
til mere end 18 feriedage efter reglerne i § 6.
Træffer arbejdsgiveren ikke sådan bestemmel-
se, skal arbejdsgiveren betale lønmodtageren
løn for de pågældende dage. Lønnen beregnes
på grundlag af lønmodtagerens løn i de sidste 4
uger før jul.

§ 18. Arbejdsministeren fastsætter regler for
beregning af feriegodtgørelse for lønmodtage-
re, som ikke oppebærer løn direkte fra den virk-
somhed, for hvilken arbejdet udføres, men af-
lønnes med betjeningsafgift eller på anden må-
de, der afviger fra de almindelige lønningssy-
stemer.

§ 19. Medmindre andet følger af loven, ydes
feriegodtgørelse gennem et system, FerieKon-
to, der sikrer, at feriegodtgørelsen udbetales til
lønmodtageren, når ferien holdes. Arbejdsmi-
nisteren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2. Arbejdsministeren bestemmer inden
den 31. januar 1993 og inden den 31. december
1993, hvor stor en del af renteafkastet af Ferie-
Konto i hvert af årene 1993 og 1994 der skal til-
falde Arbejdsmarkedets Feriefond, og hvor
stor en del der skal anvendes til uddannelses-



formål til lønmodtagere. Der kan for 1993 og
1994 tilsammen anvendes op til 200 mio. kr. til
uddannelsesformål. Arbejdsministeren kan
fastsætte nærmere regler om overførsel af ren-
teafkastet.

§ 19 a. Arbejdsministeren fastsætter regler,
hvorefter der ved forsinket betaling af ferie-
godtgørelse efter §§ 12 og 14, stk. 2 og 3, skal
betales renter heraf med VA pet. for hver påbe-
gyndt måned fra forfaldsdagen.

§ 19 b. Feriegodtgørelse for et optjeningsår
udbetales ved ferieårets begyndelse til en løn-
modtager, uanset om ferie holdes
1 ) når beløbet er 500 kr. eller mindre,
2) når lønmodtageren er fyldt 67 år,
3) når lønmodtageren er fyldt 60 år og oppe-

bærer pension efter lov om social pension,
4) når lønmodtageren er fyldt 60 år og oppe-

bærer alders- eller invalidepension fra en
godkendt pensionsordning, der er oprettet
efter aftale mellem en lønmodtager og den-
nes arbejdsgiver eller hjemlet i henhold til
kollektiv overenskomst, regulativ m.v., eller

5) når lønmodtageren oppebærer efterløn efter
kapitel l i a i lov om arbejdsformidling og
arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 19 c Lønmodtagere, der flytter til udlandet
for at tage varig bopæl dér, kan ved flytningen
få udbetalt al optjent feriegodtgørelse, uanset
om ferie holdes.

Stk. 2. Lønmodtagere, der ved ferieårets be-
gyndelse havde midlertidigt ophold i udlandet,
kan fra dette tidspunkt, og så længe de fortsat
har ophold i udlandet, få udbetalt optjent ferie-
godtgørelse svarende til 18 feriedage, uanset
om ferie holdes.

§ 19 d. Arbejdsministeren fastsætter de nær-
mere regler om udbetaling af feriegodtgørelse
efter §§ 19 b og 19 c.

§ 20. Arbejdsministeren fastsætter regler,
hvorefter udbetaling af tidligere optjent ferie-
godtgørelse kan ske, uden at ferie holdes, for så
vidt angår personer, der på grund af aftjening
af værnepligt, sygdom, ophold i udlandet eller
andre særlige forhold helt eller delvis er afskå-
ret fra at holde ferie.

Kapitel 5

Almindelige bestemmelser

§ 21. Krav på feriegodtgørelse, løn under
ferie eller ferietillæg forældes, hvis det ikke rej-
ses over for arbejdsgiveren inden den 1. april i
det ferieår, i hvilket ferien skal holdes.

Stk. 2. Efterkommer arbejdsgiveren ikke kra-
vet, forældes det, såfremt lønmodtageren ikke
uden ugrundet ophold søger kravet gennem-
ført.

Stk. 3. Er kravet forældet, tilfalder beløbet
Arbejdsmarkedets Feriefond.

•

§ 22. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af
lønmodtageren inden udløbet af det ferieår, in-
den for hvilket ferien skulle have været holdt,
tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond. Direktø-
ren for arbejdstilsynet kan dog for områder, for
hvilke der efter § 3 er godkendt regulativ eller
overenskomst, tillade, at beløbene anvendes til
andet ferieformål.

Stk. 2. Direktøren kan endvidere under sær-
lige omstændigheder tillade, at indtjent ferie-
godtgørelse udbetales til lønmodtageren efter
ferieårets udløb.

§ 22 a. (Ophævet)

§ 23. Enhver aftale, hvorved der gives afkald
på den i denne lov hjemlede ret til ferie, feri-
egodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, er
ugyldig.

Stk. 2. Aftaler om overdragelse af beviser for
indtjent feriegodtgørelse er ugyldige, ligesom
sådanne beviser ikke kan gøres til genstand for
retsforfølgning.

§ 24. Påtager lønmodtageren sig under ferie
arbejde mod vederlag, kan direktøren for ar-
bejdstilsynet kræve lønmodtagerens feriegodt-
gørelse, løn under ferie og ferietillæg for hele
eller en del af ferien indbetalt til Arbejdsmarke-
dets Feriefond.

§ 25. For søfarende udøver industriministe-
ren de beføjelser, der ved denne lov er henlagt
til arbejdsministeren eller direktøren for ar-
bejdstilsynet.

Stk. 2. I øvrigt kan industriministeren efter
indhentet udtalelse fra redernes og de søfaren-
des organisationer foretage sådanne afvigelser
fra lovens bestemmelser, som findes nødvendi-



ge eller hensigtsmæssige som følge af de særli-
ge forhold, der gælder for søfarende.

§ 25 a. Arbejdsministeren fastsætter regler
om ret til ferie uden feriegodtgørelse eller løn
på grundlag af aftjening af værnepligt.

Kapitel 6

Arbejdsmarkedets Feriefond

§ 26. Arbejdsmarkedets Feriefond er en selv-
ejende institution.

Stk. 2. Fondens midler består af renter og an-
det afkast af kapitalen, renteafkast fra Ferie-
Konto, jf. § 19, forældet feriegodtgørelse, be-
løb, som ikke har kunnet anvises, og andre be-
løb, som i medfør af loven tilfalder fonden.

Stk. 3. Fondens midler anvendes til feriefor-
mål for lønmodtagere, herunder særligt gen-
nem støtte til institutioner eller organisationer,
der tilvejebringer feriemuligheder for lønmod-
tagere.

Stk. 4. Arbejdsministeren udpeger fondens
bestyrelse, herunder dennes formand. Bestyrel-
sen udpeges for 3 år ad gangen.

Stk. 5. Den kapital, som fonden råder over
pr. 1. juli 1974, skal forblive urørt. Arbejdsmi-
nisteren kan dog under særlige omstændighe-
der godkende, at der af denne kapital ydes støt-
te i form af lån.

Stk. 6. Fondens regnskab skal revideres af
mindst 2 revisorer, hvoraf mindst én skal være
statsautoriseret revisor. Bestyrelsen udnævner
revisorerne for 3 år ad gangen, men kan til en-
hver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 7. Det reviderede årsregnskab indsen-
des, efter godkendelse af bestyrelsen til ar-
bejdsministeren.

Stk. 8. Arbejdsministeren fastsætter vedtæg-
ter for fonden, herunder bestemmelse om af-
holdelse af udgifter til fondens administration.

Kapitel 7
Straffebestemmelser

§ 27. Med bøde straffes

1) den arbejdsgiver, der trods påkrav uden ri-
melig grund undlader at yde skyldig ferie-
godtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg,

2) den arbejdsgiver, der indgår aftale om af-
kald på ret til ferie, feriegodtgørelse, løn un-
der ferie eller ferietillæg,

3) den, der indgår aftale om overdragelse af
beviser for indtjent feriegodtgørelse.
Stk. 2.1 forskrifter, der udstedes i henhold til

loven, kan der fastsættes straf af bøde for over-
trædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. For overtrædelse, der begås af et ak-
tieselskab, andelsselskab eller lignende, kan
der pålægges selskabet som sådant bødean-
svar.

Kapitel 8

Rekurs

§ 28. De af direktøren for arbejdstilsynet
trufne afgørelser kan inden 4 uger indbringes
for arbejdsministeren.

Kapitel 9
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 29. Loven træder i kraft den 1. januar 1971.
Stk. 2. Lov om ferie med løn jf. lovbekendt-

gørelse nr. 197 af 3. juni 1967, ophæves.

§ 30-32. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland. Ved kgl. anordning kan loven sættes
i kraft for Grønland med de afvigelser, som de
særlige grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 204 af 22. maj 1985, hvis § 1 har æn-
dret § 16, stk. 1, indeholder følgende ikrafttræ-
delsesbestemmelse :

§2
Loven har virkning fra den 1. januar 1985.

Lov nr. 271 af 2. maj 1990, hvis § 5 har ændret
§ 25, stk. 2 indeholder følgende ikrafttrædelses-
bestemmelse:

§6
Loven træder i kraft den 1. juli 1990.

Lov nr. 226 af 8. april 1992, hvis § 1 har æn-
dret § 7 og ophævet § 17 a, indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelser :

§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. maj 1992.
Stk. 2. Lærlinge med lærlingekontrakt, ind-

gået inden den 1. januar 1991 efter den dagæl-



dende lærlingelovs § 1 og personer, der har ind-
gået aftale om læreforhold efter den dagælden-
de lærlingelovs § 30, samt elever med uddan-
nelsesaftale, indgået inden den 1. januar 1991
efter den dagældende lov om erhvervsfaglige
grunduddannelser, har ret til betalt ferie efter
bestemmelserne i lovens § 7.

Lov nr. 1038 af 23. december 1992, hvis § 1
har ændret § 19 og § 26, indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse :

§2

Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Arbejdsministeriet, den 3. marts 1993

JYTTE ANDERSEN
/ E. Edelberg







Lov nr. 852 af 20. december iV.

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Afsnit I
Kapitel 1

Almindelige betingelser

§ 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund
af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved
barsel og adoption.

Stk. 2. Dagpenge ydes af:
1) Arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Ar-

bejdsgivernes Elevrefusion (private arbejds-
givere), til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra
1. hele fraværsdag.

2) Offentlige arbejdsgivere til ansatte ved syge-
fravær fra 1. hele fraværsdag.

3) Kommunen i øvrige tilfælde.

§ 2. Dagpenge ydes på grundlag af lønind-
tægt og anden indtægt, der erstatter lønindtægt,
jf. stk. 2, og selvstændig erhvervsindtægt.

Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler
om,
1) hvilke indtægter der skal henregnes til løn-

indtægt og hvilke til selvstændig erhvervs-
indtægt,

2) i hvilket omfang personer med indtægter,
som ikke er skattepligtige her i landet, har
ret til dagpenge, og

3) at personer, der har ret til dagpenge i et an-
det land, ikke har ret til dagpenge her i lan-
det.

Afsnit II
Dagpenge under sygdom til lønmodtagere

Kapitel 2
Beskæftigelseskra v

§ 3. Lønmodtagere, som ikke far udbetalt

Socialmin, l.ktj.nr. 1600-26

fuld løn under sygdom, har ret til dagpenge fr
arbejdsgiveren, hvis de
1) har været ansat i de sidste 13 uger før fra va

ret hos den pågældende arbejdsgiver og
2) i denne periode har været beskæftiget ho

arbejdsgiveren i mindst 120 timer.
Stk, 2. Har lønmodtageren tidligere været be

skæftiget hos den nuværende arbejdsgiver, o
udgør den samlede beskæftigelse hos denn
mindst 120 timer inden for de sidste 13 ugei
gælder betingelsen i stk. 1, nr. 1, dog ikke.

Stk. 3. Retten til dagpenge fra arbejdsgivere
gælder, uanset om ansættelsen ophører inde;
for de første 2 uger, fra 1. fraværsdag.

Stk. 4. Retten til dagpenge fra en offentlig ai
bejdsgiver består herudover, så længe lønmod
tageren er ansat, jf. dog §§ 22 og 23.

§ 4. Ret til dagpenge fra kommunen har løn
modtagere, der
1) har været tilknyttet arbejdsmarkedet i d

sidste 13 uger før sygdommens indtrædci
og i denne periode har været beskæftiget
mindst 120 timer samt ikke har ret til dag
penge fra arbejdsgiveren for samme period
og beskæftigelsesforhold eller

2) ville have været berettiget til arbejdsløs
hedsdagpenge, uddannelses- eller iværk
sætterydelse eller kursusgodtgørelse yde
som erstatning for arbejdsløshedsdagpenge
jf. § 9, Stk. 3, hvis uarbejdsdygtigheden ikk
var indtrådt,

3) inden for den seneste måned har afsluttet ei
erhvervsmæssig uddannelse af mindst 13
måneders varighed eller

4) er lærlinge med lærekontrakt eller er i prak
tik hos en arbejdsgiver som led i en er
hvervsfaglig uddannelse.
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Sik. 2. Retten til dagpenge fra kommunen
indtræder fra 1. hele fraværsdag eller 1. fra-
værsdag efter, at retten til dagpenge fra ar-
bejdsgiveren er ophørt.

Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte regler
om udbetaling af dagpenge fra arbejdsgiveren
og kommunen, herunder dagpenge til nyansat-
te og til personer, der har modtaget godtgørelse
for tabt arbejdsindtægt efter bistandsloven.

§ 5. Dagpenge ydes ved fuld uarbejdsdygtig-
hed på grund af sygdom. Udbetaling af dag-
penge ophører den dag, lønmodtageren er ar-
bejdsdygtig, uanset om den pågældende undla-
der at træde i arbejde eller at raskmelde sig.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere
regler om adgangen til
1) nedsatte dagpenge ved delvis uarbejdsdyg-

tighed og
2) dagpenge ved deltagelse i erhvervsmæssig

uddannelse af begrænset omfang.

Kapitel 3
Anmeldelse og dokumentation

§ 6. Sygdomstilfælde skal hurtigst muligt an-
meldes til arbejdsgiveren.

Stk. 2. Sygdomstilfælde skal anmeldes til
kommunen senest en uge efter 1. fraværsdag el-
ler, hvis arbejdsgiveren har udbetalt dagpenge,
senest en uge efter, at udbetalingen fra arbejds-
giveren er ophørt.

§ 7. Arbejdsgiveren kan forlange, at lønmod-
tageren inden for en rimelig frist ved en skriftlig
erklæring eller på anden måde dokumenterer,
at fraværet skyldes sygdom.

Stk. 2. Arbejdsgiveren eller kommunen kan,
hvis det skønnes nødvendigt, forlange en læge-
erklæring af lønmodtageren. Erklæringen, som
skal afgives på en blanket godkendt af chefen
for Socialstyrelsen, betales af arbejdsgiveren
henholdsvis kommunen.

Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte nær-
mere regler om anmeldelse og dokumentation
af sygefravær samt om anmodning om dagpen-
ge.

Kapitel 4
Bortfald af dagpenge

§ 8. Retten til dagpenge bortfalder,
1) hvis den sikrede mod lægens opfordring

hertil nægter at lade sig indlægge på syge-

hus eller at modtage nødvendig lægebe-
handling eller mod lægens og kommunens
opfordring at deltage i hensigtsmæssig op-
træning for at generhverve arbejdsevnen, el-
ler

2) hvis den sikrede ved sin adfærd forhaler hel-
bredelsen.

Stk. 2. Retten til dagpenge bortfalder endvi-
dere, så længe den sikrede ikke opfylder sin
pligt til anmeldelse af eller dokumentation for
fraværet, jf. §§ 6, 7 og 10, stk. 4. Dette gælder
dog ikke, hvis der foreligger en fyldestgørende
begrundelse for, at den sikrede ikke har opfyldt
kravet, eller for dagpenge fra arbejdsgiveren,
hvis denne ikke hurtigst muligt gør indsigelse
mod for sen anmeldelse eller mod dokumenta-
tionens form eller forsinkelse.

Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte regler
om udbetaling af dagpenge fra kommunen ved
for sen anmeldelse og ved for sen eller mang-
lende dokumentation, når særlige grunde taler
derfor.

Stk. 4. Retten til dagpenge fra arbejdsgiveren
bortfalder,
1) hvis lønmodtageren har pådraget sig syg-

dommen ved forsæt eller grov uagtsomhed,
2) hvis lønmodtageren har fortiet helbredsop-

lysninger, der har væsentlig betydning for
ansættelsesforholdet, herunder for arbejds-
giverens mulighed for ved aftale at kunne
opnå refusion for dagpenge til lønmodtage-
ren, jf.§ 28, og

3) under strejke eller lockout.
Stk. 5. Retten til dagpenge fra en privat ar-

bejdsgiver bortfalder, hvis lønmodtageren har
pådraget sig sygdommen under tjeneste, som er
omfattet af lov om erstatning til skadelidte vær-
nepligtige m.fl.

Kapitel 5
Dagpengenes størrelse

§ 9. Dagpengene beregnes på grundlag af
den timeindtægt, som lønmodtageren ville ha-
ve været berettiget til under sygefraværet. Hvis
denne indtægt i det enkelte tilfælde ikke er eg-
net til beregning af dagpenge, anvendes i stedet
den gennemsnitlige indtjening inden for de se-
neste 4 uger før sygdommens indtræden. Dag-
penge fra arbejdsgiveren ydes dog kun på
grundlag af indtjening hos den pågældende ar-
bejdsgiver.

Stk. 2. Dagpenge efter stk. 1 kan ikke udgøre
mere end 2.397 kr. divideret med den normale



overenskomstmæssige arbejdstid i timer pr.
uge. Beløbet reguleres én gang årligt den 1. juli
med en procent, der fastsættes på finansloven
for det pågældende år. Beløbet afrundes til
nærmeste hele kronebeløb. Reguleringen sker
med virkning fra den mandag, der ligger nær-
mest reguleringstidspunktet. Socialministeren
bekendtgør de regulerede beløb, herunder ti-
metallet efter 1. pkt.

Stk. 3. Dagpenge til et ledigt medlem af en
anerkendt arbejdsløshedskasse udgør samme
beløb, som den sikrede kunne have modtaget i
arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende
ikke havde været syg. Tilsvarende gælder for
personer, der modtager uddannelses- eller
iværksætterydelse efter lov om arbejdstilbud til
ledige, og for personer, der ved deltagelse i kur-
ser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser
modtager godtgørelse som erstatning for ar-
bejdsløshedsdagpenge.

Stk. 4. Ved udbetaling af dagpenge for fra-
værsperioder efter de første 2 uger kan den
samlede dagpengeudbetaling pr. uge ikke over-
stige det i stk. 2 nævnte beløb.

Stk. 5. Udbetaler arbejdsgiveren løn under
sygdom med et beløb, der overstiger de dag-
penge, som beregnes efter stk. 1-4, bortfalder
dagpengene fra arbejdsgiveren. Er lønnen min-
dre end de beregnede dagpenge, udbetales det
manglende beløb som supplement til lønnen.

Stk. 6. Socialministeren kan fastsætte regler
om,
1) i hvilke tilfælde den gennemsnitlige indtje-

ning inden for de seneste 4 uger kan anven-
des, jf. stk. 1,

2) i hvilke tilfælde der kan anvendes andre be-
regningsperioder end fastsat i nr. 1, og

3) at reglerne i stk. 1-3 kan fraviges for løn-
modtagere med skiftende arbejdstid.

Afsnit III
Dagpenge under sygdom til selvstændige

erhvervsdrivende
Kapitel 6

§ 10. Personer, der har indtægt ved selvstæn-
dig erhvervsvirksomhed, har ret til dagpenge
fra kommunen fra 1. fraværsdag efter 3 ugers
sygdom. Er der tegnet en frivillig sikring efter §
20, har vedkommende dog ret til dagpenge fra
1. hele fraværsdag efter sygdommens indtræ-
den.

Stk. 2. Det er en betingelse for ret til dagpen-
ge, at der inden for de sidste 12 måneder har

været tale om udøvelse af selvstændig erhvervs
virksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 må
neder, heraf den seneste måned forud for fra
værsperioden.

Stk. 3. Dagpenge beregnes for en uge ad gan
gen og kan pr. uge ikke udgøre mere end det be
løb, der er nævnt i § 9, stk. 2. Er der tegnet ei
frivillig sikring efter § 20, udgør dagpengen
mindst % af det beløb, der er nævnt i § 9, stk. 2

Stk. 4. Sygdomstilfælde skal anmeldes ti
kommunen senest en uge efter 3 ugers sygdom
Personer, der har sikret sig dagpenge fra først
fraværsdag, skal anmelde sygdomstilfældet se
nest en uge efter denne dag.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmer
regler om fremgangsmåden ved beregning a
dagpenge på grundlag af arbejdsfortjeneste!
ved selvstændig erhvervsvirksomhed, herunde
om anvendelse af indtægtsoplysninger fra skat
tevæsenet og om betydningen af en forudgåen
de beskæftigelse som lønmodtager.

Stk. 6. Bestemmelserne i § 5, § 7, stk. 2 og 3
og § 8, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendels«
ved udbetaling af dagpenge efter dette kapitel

Afsnit IV
Dagpenge til lønmodtagere og selvstændige

erhvervsdrivende ved graviditet,
barsel og adoption

Kapitel 7
Betingelser for udbetaling

§11. Kommunen udbetaler dagpenge undei
fravær fra arbejdet på grund af graviditet, bar
sel og adoption.

§ 12. En kvinde er berettiget til dagpenge fn
det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uge:
til fødslen.

Stk. 2. Kvinden er berettiget til dagpenge in
den 4-ugers-perioden før fødslen, hvis
1) det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at

graviditeten har et sygeligt forløb, der ved
fortsat beskæftigelse vil medføre risiko fot
kvindens helbred eller fosteret, eller

2) arbejdets særlige karakter medfører risikc
for fosteret, eller graviditeten på grund af of
fentligt fastsatte bestemmelser forhindret
hende i at varetage sit arbejde og arbejdsgi
veren ikke har tilbudt hende anden passen
de beskæftigelse.

§ 13. Der kan ydes dagpenge i de første !<•
uger efter fødslen.



Stk. 2. Moderen har ret til dagpenge i de før-
ste i 4 uger efter fødslen. Faderen har i samme
periode ret til dagpenge i 2 uger.

Stk. 3. Herudover har forældrene tilsammen
ret til dagpenge i yderligere 10 uger efter udlø-
bet af den 14. uge efter fødslen. Faderen har
dog kun ret til dagpenge, såfremt begge foræl-
dre har lønindtægt eller selvstændig erhvervs-
indtægt. Dagpenge kan kun ydes til en af foræl-
drene ad gangen.

§ 14. Der kan ydes dagpenge ved adoption i
de første 24 uger efter modtagelsen af barnet,
når de adoptionsundersøgende myndigheder
bestemmer, at den adoptionssøgende eller den
ene af de adoptionssøgende ægtefæller i en-pe-
riode skal være i hjemmet.

Stk. 2. Dagpenge til adoptionssøgende ægte-
fæller kan dog, bortset fra i 2 uger, kun ydes til
en af ægtefællerne ad gangen, og kun såfremt
begge har lønindtægt eller selvstændig er-
hvervsindtægt.

§ 15. Hvis barnet er indlagt på sygehus, kan
den periode, hvor der er ret til dagpenge, for-
længes eller udsættes.

Stk. 2. Såfremt dagpengemodtageren ikke
genoptager arbejdet, forlænges den periode,
hvor der er ret til dagpenge, med indlæggelses-
perioden, hvis indlæggelsen finder sted under
de første 24 uger efter fødslen eller modtagel-
sen. Dagpengeperioden kan dog højst forlæn-
ges i 3 måneder. Retten til at forlænge dagpen-
geperioden gælder ikke faderens ret til dagpen-
ge i 2 uger efter § 13, stk. 2, eller de adoptions-
søgendes ret til samtidig at modtage dagpenge,
jf. § 14, stk. 2.

Stk. 3. Hvis dagpengemodtageren fortsætter
eller genoptager arbejdet ved indlæggelsen, ud-
sættes retten til dagpenge for den resterende
periode. Det er en betingelse, at den pågælden-
de ophører med arbejdet ved udskrivelsen, og
at udskrivelsen finder sted inden 9 måneder fra
fødslen eller modtagelsen.

§ 16. Når ganske særlige omstændigheder ta-
ler for det, kan den ene af barnets forældre ind-
træde i den andens ret til dagpenge.

Stk. 2. Den sikrede kan uden at miste retten
til dagpenge deltage i fritidsundervisning af be-
grænset omfang, når hensynet til barnet ikke ta-
ler imod dette.

Stk. 3. Dagpenge kan nedsættes eller bortfal-
de under delvis fravær fra arbejdet

1 ) ved sygeligt forløbende graviditet,
2) i 4-ugers-perioden før fødslen,
3) ved adoption,
4) ved deltagelse i undervisning og lignende af

begrænset varighed og med erhvervsmæs-
sigt formål og

5) under varetagelse af borgerligt ombud af be-
grænset omfang.

Stk. 4. Socialministeren fastsætter nærmere
regler om ret til dagpenge efter stk. 1-3.

§ 17. Dagpenge efter dette kapitel udbetales
til lønmodtagere, derved påbegyndelsen af fra-
været
1) opfylder de beskæftigelseskrav, der er

nævnt i § 4,
2) ville have været berettiget til arbejdsløs-

hedsdagpenge, uddannelses- eller iværk-
sætterydelse eller kursusgodtgørelse ydet
som erstatning for arbejdsløshedsdagpenge,
jf. § 9, stk. 3, såfremt fraværet på grund af
barsel m.v. ikke fandt sted, eller

3) inden for den seneste måned har afsluttet en
erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18
måneders varighed.

Stk. 2. Dagpenge efter dette kapitel udbeta-
les til personer med indtægt ved selvstændig er-
hvervsvirksomhed, der ved begyndelsen af fra-
været opfylder beskæftigelseskravet i § 10, stk.
2.

Stk. 3. Ved opgørelse af beskæftigelseskravet
efter stk. 1, nr. 1, og stk. 2 medregnes perioder,
hvor den sikrede på grund af arbejdsforholdets
særlige karakter har måttet ophøre med arbej-
det inden 4 uger før fødslen, eller det efter en
lægelig bedømmelse skønnes nødvendigt, at
den sikrede var skånet for arbejde, selv om be-
tingelserne i § 12, stk. 2, ikke var opfyldt.

§ 18. § 9 og § 10 finder tilsvarende anvendelse
ved beregning af dagpenge efter dette kapitel.
Dog kan den samlede dagpengeudbetaling pr.
uge ikke overstige det i § 9, stk. 2, nævnte beløb.

§ 19. Anmodning om dagpenge efter dette
kapitel skal indgives til kommunen senest 9
måneder efter fødslen eller modtagelsen af bar-
net. Hvis anmodningen ikke er indgivet inden
denne frist, bortfalder retten til dagpenge.

Afsnit V
Kapitel 8

Frivillig sikring



§ 20. Personer, der har indtægt ved selvstæn-
dig erhvervsvirksomhed, kan sikre sig dagpen-
ge fra kommunen i de første 3 uger af sygepe-
rioden.

Stk. 2. Dagpengene udgør mindst Vi af det
beløb, der er nævnt i § 9, stk. 2, fra 1. hele fra-
værsdag under sygdom, barsel og adoption.

Stk. 3. Dagpengene kan udgøre et højere be-
løb end nævnt i stk. 2, hvis der er tegnet forsik-
ring for det beløb, der er nævnt i § 9, stk. 2, og
indtægten berettiger til det.

Stk. 4. Ved udbetaling af dagpenge efter de
første 3 uger af sygeperioden og i fraværsperio-
der ved barsel og adoption kan den samlede
dagpengeudbetaling ikke overstige det beløb,
der er nævnt i § 9, stk. 2.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmere
regler om den frivillige sikring.

Afsnit VI
Kapitel 9

Dagpengeret ved arbejdsskader

§ 21. Enhver, der pådrager sig en arbejdsska-
de, som omfattes af lovgivningen om arbejds-
skadeforsikring, har ret til dagpenge fra 1. hele
fraværsdag fra arbejdsskadens indtræden.

Stk. 2. For personer, der ikke er fuldt beskæf-
tigede ved erhvervsmæssigt arbejde, eller som
normalt er uden erhvervsmæssig beskæftigelse,
fastsættes den indtægt, dagpenge beregnes på
grundlag af, efter et skøn.

Kapitel 10
Varighedsbegrænsning og opfølgning

§ 22. Udbetalingen af dagpenge ophører, når
der er udbetalt dagpenge eller løn under syg-
dom for mere end 52 uger i de 18 forudgående
kalendermåneder, medmindre

1) det anses for overvejende sandsynligt, at re-
validering vil blive iværksat,

2) den sikrede er under eller venter på lægebe-
handling, som må antages inden for en kor-
tere tid at kunne genskabe arbejdsdygtighe-
den, eller

3) særlige omstændigheder i øvrigt taler der-
for.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere
regler om forlængelse af dagpengeperioden.

Stk. 3. Ved beregningen af dagpengeperioder
efter stk. 1 medregnes ikke de dage, for hvilke
der er udbetalt dagpenge eller løn

1) fra arbejdsgiveren eller kommunen i de føi
ste 2 uger af fraværsperioden ved sygdom el
1er

2) i anledning af graviditet, barsel eller adop
tion efter kapitel 7.
Stk. 4. Hvis dagpengeretten er opbrugt unde

en sammenhængende sygeperiode på 52 ugei
er det en betingelse for fornyet udbetaling, a
den sikrede godtgør arbejdsdygtighed i minds
13 uger efter dagpengerettens ophør.

§ 23. Udbetalingen af dagpenge ophører ef
ter udløbet af en kalendermåned, når der er ud
betalt dagpenge eller løn under sygdom for me
re end 13 uger i de 12 forudgående kalendermå
neder til personer, der:
1) modtager social pension eller forskud herpå

bortset fra invaliditetsydelse,
2) opfylder de helbredsmæssige betingelser foi

at kunne få social pension bortset fra invali-
ditetsydelse eller

3) er fyldt 67 år.
Stk. 2. Ved beregningen af dagpengeperioder

efter stk. 1 medregnes ikke de dage, for hvilke
der er udbetalt dagpenge eller løn
1) fra arbejdsgiveren eller kommunen i de før-

ste 2 uger. af fraværsperioden ved sygdom el-
ler

2) i anledning af graviditet, barsel eller adop-
tion efter kapitel 7.

Stk. 3. Hvis dagpengeretten er opbrugt under
en sammenhængende sygeperiode på mere end
13 uger, er det en betingelse for fornyet udbeta-
ling, at den sikrede godtgør arbejdsdygtighed i
mindst 13 uger efter dagpengerettens ophør.

Stk. 4. Dagpenge kan ikke ydes fra den 1. i
måneden efter det fyldte 70. år.

Stk. 5. Kommunen kan rejse sag om, hvor-
vidt den sikrede skal overgå til at modtage soci-
al pension på grund af svigtende helbred.

Stk. 6. Kommunen kan forlænge dagpenge-
perioden for de personer, der er nævnt i stk. 1.
Socialministeren fastsætter regler herom.

§ 24. Kommunen skal senest efter 3 måneder
og derefter mindst hver 3. måned tage den sik-
redes forhold op til vurdering med henblik på,
om der er behov for behandling, optræning, re-
validering, overgang til pension eller andre for-
mer for bistand til den sikrede og dennes fami
lie. Dette må ske i fornødent samarbejde med
læger, hospitals- og revalideringsinstitutioner
samt arbejdsformidlingen.



Stk. 2. Offentlige arbejdsgivere skal indbe-
rette sygdomstilfælde til kommunen senest, når
disse har varet i 2 måneder.

Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte nær-
mere regler om opfølgningen aflangvarige dag-
pengetilfælde.

Kapitel 11
Finansiering og refusion

§ 25. Private arbejdsgivere afholder udgifter-
ne til dagpenge i de første 2 uger af en fraværs-
periode under sygdom, mens de øvrige udgifter
til dagpenge afholdes af den kommune, hvor
den sikrede har bopæl.

Stk. 2. Offentlige arbejdsgivere afholder ud-
gifterne til dagpenge under sygdom i hele fra-
værsperioden, jf. dog § 3.

§ 26. En arbejdsgiver, der yder løn under fra-
vær fra arbejdet, er berettiget til at få udbetalt
de dagpenge, som den sikrede ellers ville have
ret til fra kommunen vedrørende samme ar-
bejdsforhold, dog højst med et beløb svarende
tiî den udbetalte løn for samme tidsrum.

Stk. 2. Har den sikrede løn under fravær fra
flere arbejdsgivere, deles dagpengene mellem
arbejdsgiverne i forhold til de dagpengebeløb,
som de enkelte arbejdsforhold berettiger til.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler om
anmeldelse af refusionskrav efter stk. 1 og om
anmeldelse af sygefravær.

§ 27. Socialministeren fastsætter regler om,
at private arbejdsgivere, hvis samlede årlige
lønsum ikke overstiger et nærmere fastsat be-
løb, kan tegne en forsikring, som giver arbejds-
giveren ret til at få refunderet et beløb fra kom-
munen, som svarer til de dagpenge, som løn-
modtageren har ret til fra arbejdsgiveren. De
samlede præmier til forsikringen fastsættes så-
ledes, at de dækker 50 pct. af udgifterne til ord-
ningen.

§ 28. Socialministeren fastsætter regler om,
at en arbejdsgiver med kommunens godkendel-
se i særlige tilfælde kan indgå en aftale med
lønmodtageren, hvorefter arbejdsgiveren kan
få refunderet et beløb, som svarer til de dagpen-
ge, som den sikrede har ret til fra arbejdsgive-
ren.

reisen af de sikrede dagpenge. De samlede præ-
miebeløb fastsættes således, at de skønnes at
dække 40 pct. af udgifterne til den periode, der
er angivet i § 20, stk. 1, samt den i § 10, stk. 1,
nævnte periode.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere
regler om indbetaling af forsikringsbidrag efter
stk. 1 samt efter § 27. Bidragene samt påløbne
renter kan inddrives ved udlæg.

§ 30. Staten afholder 75 pct. af kommunens
samlede udgifter til dagpenge.

Stk, 2. Socialministeren fastsætter nærmere
regler om fremgangsmåden for anvisningen,
regnskabsaflæggelse og revision.

Kapitel 12
Klageadgang m.v.

§ 31. Kommunen træffer afgørelse om retten
til dagpenge. Hvis en arbejdsgiver helt eller
delvis undlader at udbetale dagpenge og kom-
munen skønner, at dette er uberettiget, udbeta-
ler kommunen forskud på dagpengene og un-
derretter arbejdsgiveren herom.

Stk. 2. Når kommunen har udbetalt forskud
efter stk. 1, skal arbejdsgiveren refundere for-
skuddet inden 4 uger efter, at underretning her-
om er modtaget. Beløbet kan inddrives ved ud-
læg.

§ 32. Kommunens afgørelser om dagpenge
efter denne lov kan indbringes for Dagpenge-
udvalget Dagpengeudvalgets afgørelser kan
ikke indbringes for anden administrativ myn-
dighed.

Stk. 2. Klage til Dagpengeudvalget skal ind-
gives inden 4 uger efter, at klageren har fået
meddelelse om afgørelsen. Dagpengeudvalget
kan se bort fra overskridelse af fristen, når der
er særlig grund hertil. Afgørelsen herom træffes
af formanden for Dagpengeudvalget.

Stk. 3. Træffer Dagpengeudvalget afgørelse
om, at arbejdsgiveren har pligt til at yde dag-
penge, når kommunen har udbetalt forskud ef-
ter stk. 1, skal arbejdsgiveren refundere for-
skuddet inden 4 uger efter, at underretning her-
om er modtaget. Beløbet kan inddrives ved ud-
læg.

Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte nær-
mere regler om behandling af klagesager.

§ 29.rSocialministeren fastsetter præmien til
den frivillige sikring efter § 20 i forhold til stør-

§ 33. Dagpengeudvalget består af 4 medlem-
mer samt en opmand, der alle udnævnes af so-



cialministeren. 1 medlem udnævnes efter ind-
stilling fra Dansk Arbejdsgiverforening, 1 med-
lem efter indstilling fra Landsorganisationen i
Danmark og 1 medlem efter indstilling fra
Kommunernes Landsforening, Københavns og
Frederiksberg Kommuner. Opmanden, der
skal have indsigt i arbejdsretlige forhold, ud-
nævnes efter indstilling fra Arbejdsrettens for-
mandskab. Socialministeren udnævner på
samme måde suppleanter for medlemmer og
opmand. Medlemmer, opmand og suppleanter
udnævnes for en periode af 3 år.

Stk. 2. Dagpengeudvalgets afgørelser træffes
af de 4 medlemmer. Ved stemmelighed er for-
mandens stemme afgørende. Ethvert af med-
lemmerne kan forlange, at opmanden tilkaldes,
og i så fald træffes Dagpengeudvalgets afgørel-
se af denne.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter udvalgets
forretningsorden og bestemmer, hvem der skal
være formand for udvalget. Ministeren kan be-
myndige udvalget til efter nærmere fastsatte
regler at henvise sager, i hvilke afgørelse ikke
skønnes at frembyde tvivl, til formandens afgø-
relse.

§ 34. Uenighed mellem kommuner om deres
forpligtelser efter denne lov afgøres af Den So-
ciale Ankestyrelse.

Kapitel 13
Administration m.v.

§ 35. Kommunalbestyrelsen i bopælskom-
munen varetager administrationen af denne
lov, medmindre andet er bestemt.

§ 36. Den myndighed, der behandler en sag
efter denne lov, kan kræve de oplysninger fra
arbejdsgivere, sikrede, offentlige myndigheder,
arbejdsløshedskasser, sygehuse, klinikker, be-
handlende læger m.v., der er nødvendige for af-
gørelse om dagpenge og beregning heraf, her-
under indhente sygehusjournaler eller udskrif-
ter heraf.

Stk. 2. Socialministeren kan pålægge kom-
munen og den offentlige arbejdsgiver at tilveje-
bringe statistiske oplysninger.

§ 37. Personer, der modtager ydelser efter
denne lov, skal underrette arbejdsgiveren og
kommunen om forandringer i deres økonomi-
ske forhold, der kan medføre ændring eller
bortfald af ydelserne.

Stk. 2. Hvis en person har tilsidesat sin oplys
ningspligt efter stk. 1 eller i øvrigt rrtod bedr
vidende har modtaget ydelser efter denne lo\
skal denne tilbagebetale det beløb, der er mod
taget med urette.

Stk. 3. Inddrivelsen sker efter reglerne fo
inddrivelse af personlige skatter.

Stk. 4. Krav på tilbagebetaling af for meçe
udbetalte ydelser efter denne lov kan modreg
nes i ydelser efter loven, i delpension og i socia
pension.

§ 38. Med bøde eller hæfte straffes, medmin
dre strengere straf er forskyldt efter den borger
Uge straffelov, den, der giver urigtige eller vild
ledende oplysninger til brug ved afgørelser ef
ter denne lov eller fortier oplysninger af betyd
ning for sådanne afgørelser.

Stk. 2. Med bøde straffes den arbejdsgiver
der undlader at
1) opfylde pligten til at udbetale dagpenge, jf. j

1, stk. 2, eller
2) efterkomme et krav om oplysninger efter j

36.
Stk. 3. Er lovovertrædelsen begået af et aktie

selskab, et andelsselskab eller lignende, kai
der pålægges selskabet som sådant bødean
svar.

Stk. 4. Med bøde straffes den sikrede, de
undlader at efterkomme et krav om oplysnin
ger efter § 36.

§ 39. Krav på ydelser efter denne lov kan ikkt
gøres til genstand for udlæg eller anden retsfor
følgning, medmindre der er forløbet 3 manede:
fra den dag, hvor ydelsen kunne kræves udbe
talt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

§ 40. Socialministeren fastsætter særlige reg
1er om dagpenge til søfarende.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om
i hvilket omfang der kan ydes dagpenge undei
ophold i udlandet.

§ 41. Efter overenskomster med andre statei
kan socialministeren fastsætte regler om fravi
gelse af bestemmelser om indtægt og bereg
ningsperioder.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter bestem
melser om fravigelse af lovens regler i det om-
fang, det er nødvendigt for anvendelse af De
Europæiske Fællesskabers forordninger un-
social sikring for arbejdstagere og selvstændig«
erhvervsdrivende.



§ 42. Loven træder i kraft den 2. april 1990.
Samtidig ophæves lov om dagpenge ved syg-
dom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 205
af 28. marts 1989. Med virkning fra den 1. janu-
ar 1990 ophæves lov nr. 271 af 3. maj 1989.

Stk. 2. Ved fravær på grund af sygdom finder
loven anvendelse på tilfælde, hvor første hele
fraværsdag er den 2. april 1990 eller senere. Ved
fravær på grund af barsel eller adoption finder
loven anvendelse på tilfælde, hvor fødslen eller
modtagelsen af barnet finder sted den 2. april
1990 eller senere. I tilfælde, hvor en sikret op-
når ret til dagpenge i ét arbejdsforhold før lo-
vens ikrafttræden og senere under samme fra-
værsperiode bliver berettiget til dagpenge i et
andet arbejdsforhold eller ved selvstændig er-
hvervsvirksomhed fra et tidspunkt efter lovens
ikrafttræden, anvendes de hidtil gældende reg-
ler for hele fraværsperioden.

Stk. 3. § 22 har dog virkning for sygdomstil-
fælde, der er indtrådt den 1. oktober 1989 eller
senere. Ved optælling til varighedsbegræns-
ning medregnes for perioder, der ligger før den
2. april 1990, kun de dage, der efter de hidtil
gældende regler blev medregnet ved varigheds-
begrænsningen. For sygdomstilfælde, der er
indtrådt før den 1. oktober 1989, ophører dag-
pengeretten senest den 30. september 1990, så-
fremt betingelserne i lovens § 22 i øvrigt er op-
fyldt

Stk. 4. For personer, der tilmelder sig den fri-
villige sikring efter kapitel 8 i indtil 3 måneder
efter lovens ikrafttræden, indtræder retten til

dagpenge 3 måneder efter, at der er fremsat an-
modning om optagelse i forsikringsordningen.

Stk. 5. § 16 har virkning fra den 2. april 1990,
uanset om fødslen eller modtagelsen af barnet
har fundet sted før den 2. april 1990.

Stk. 6. Personer, der ved lovens ikrafttræden
har ret til at modtage dagpenge før fødslen un-
der fravær på grund af graviditet, vil i den reste-
rende del af fraværsperioden være berettiget til
at modtage dagpenge med mindst samme beløb
pr. uge som i tiden inden lovens ikrafttræden.

Stk. 7. Ved beregningen af beskæftigelsespe-
rioder efter §§ 3, 4, 10, stk. 2, og 17 medregnes
beskæftigelse, der ligger før lovens ikrafttræ-
den. :

Stk. 8. § 32 får virkning for afgørelser, der er
truffet efter denne lov. Afgørelser vedrørende
fravær, hvor første hele fraværsdag er før lo-
vens ikrafttræden, træffes efter de hidtil gæl-
dende bestemmelser.

Stk. 9. Det Dagpengeudvaig, der er nedsat
efter de hidtil gældende regler, fortsætter funk-
tionsperioden ud. Det kommunale medlem ud-
peges for den resterende funktionsperiode.

Stk. 10. Socialministeren fastsætter efter de
hidtil gældende regler en procentsats for regu-
leringen af de årlige dagpengegivende indtæg-
ter efter indkomstudviklingen for personer, der
modtager dagpenge efter de hidtil gældende
regler.

§ 43. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland.

Givet på Amalienborg, den 20. december 1989

Under Vor Kongelige Hind og Segl

MARGRETHE R.
/ Aase Olesen
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Lov nr. 390 af 20. maj 1992

Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1
Lovens område

Den forsikringsberettigede personkreds

§ 1. Enhver, der mod løn eller som ulønnet
medhjælper antages til i en arbejdsgivers tje-
neste varigt, midlertidigt eller forbigående at
udføre arbejde her i landet, er forsikret mod
følgerne af arbejdsskade efter denne lov, jf. § 9.
Forsikret er endvidere medlemmer af arbejds-
giverens familie, for så vidt de efter beskaffen-
heden og omfanget af deres arbejde i arbejds-
giverens virksomhed kan sidestilles med andre
arbejdere. Arbejdsgiverens ægtefælle er kun
forsikret, hvis der er indgået lønaftale, der kan
tillægges skattemæssig virkning efter kilde-
skatteloven ved sidste lønudbetaling forud for
arbejdsskaden.

Stk. 2. Ligestillet med en person, der er anta-
get til udførelse af arbejde her i landet, er søfa-
rende, der gør tjeneste på dansk skib.

Stk. 3. Et levendefødt barn, der inden føds-
len har pådraget sig en sygdom som følge af
moderens arbejde under graviditeten, er for-
sikret mod følgerne af sygdommen efter denne
lov.

Stk. 4. Hvis det senere godtgøres, at påvirk-
ninger af forældrene før befrugtningen eller ef-
ter fødslen har skadende effekt på foster eller
barn, vil sådanne skader kunne henføres under
loven i overensstemmelse med § 10.

§ 2. Forsikringen omfatter alt arbejde for ar-
bejdsgiveren, herunder arbejde i dennes virk-
somhed, erhvervsmæssig eller ej, i arbejdsgive-
rens personlige husholdning og ved udførelse

Socialmin. l.kt.j.nr. 1200-20

af privat tjeneste for arbejdsgiveren og dennes
familie.

§ 3. Lovens regler finder tillige anvendelse
på personer
1) under udøvelse af borgerlige eller kommu-

nale ombud,
2) under varetagelse af tillidshverv i forbindel-

se med de ansattes arbejdsforhold på virk-
somheden,

3) under forsøg på redning af menneskeliv, fo-
rebyggelse af ulykker eller afværgelse af
større materielle og kulturelle tab, når for-
søget uden at kunne anses for arbejde efter
§ 1 dog sker i sammenhæng med sådant ar-
bejde, og

4) under forsøg på redning af menneskeliv her
i landet, uden at forsøget indgår som en na-
turlig del af den pågældendes arbejde.

§ 4. Socialministeren fastsætter regler om, i
hvilket omfang loven skal gælde for den per-
sonkreds, der er omfattet af afsnit VI og VII i
lov om social bistand.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om,
i hvilket omfang loven skal gælde for uddan-
nelsessøgende, der opholder sig på en arbejds-
plads som led i uddannelsen.

Stk. 3. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen
fastsætter regler om anvendelse af loven på
personer, der i arbejdsgiverens tjeneste udsen-
des til midlertidigt arbejde i udlandet.

Den forsikringspligtige arbejdsgiver

§ 5. Enhver arbejdsgiver, som i sin tjeneste
beskæftiger personer som nævnt i § 1, har for-
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sikringspligt efter loven for disse personer, jf.
dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Reder for et skib, som er indført eller
skal indføres i Det Danske Skibsregister eller
Dansk Internationalt Skibsregister, har forsik-
ringspligt for enhver person omfattet af § 1, der
er antaget til efter skibsførerens anvisninger at
udføre arbejde om bord på skibet, uanset om
den pågældende er ansat eller aflønnet af an-
dre end rederen, og uanset om arbejdet vedrø-
rer andet end skibets drift. Forsikringspligten
omfatter også personer, der helt eller delvis
ejer skibet, og som udfører arbejde på dette,
medmindre skibet udelukkende anvendes til
lystsejlads.

Stk. 3. Forsikringspligten omfatter ikke
medhjælp under arbejde i privat husholdning
eller under udførelse af privat tjeneste, hvis
den samlede beskæftigelse herved ikke oversti-
ger 400 timer i et kalenderår. Ydelser i anled-
ning af arbejdsskader, der overgår sådan med-
hjælp, udbetales forskudsvis af Arbejdsskade-
styrelsen og fordeles for hvert kalenderår på
samtlige forsikringsselskaber, som har konces-
sion til at tegne arbejdsskadeforsikringer. Ar-
bejdsskadestyrelsen fastsætter i samarbejde
med Finanstilsynet nærmere regler for denne
fordeling.

§ 6. Forsikringspligtig arbejdsgiver for en
skadelidt er den arbejdsgiver, i hvis virksom-
hed eller tjeneste arbejdsskaden er indtrådt, jf.
dog stk. 2 og 3 samt § 5, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Forsikringspligtig arbejdsgiver for en
skadelidt, der har pådraget sig sygdom som
nævnt i § 10, er arbejdsgiveren i den virksom-
hed, i hvilken den sygdomsramte senest før
sygdommens påvisning har været udsat for
skadelige påvirkninger, der antages at have
medført den pågældende sygdom. Dette gæl-
der dog ikke, såfremt det godtgøres, at syg-
dommen skyldes arbejde i anden virksomhed.

Stk. 3. Kan en forsikringspligtig arbejdsgi-
ver efter stk. 2 ikke med rimelig sandsynlighed
udpeges, udbetales ydelserne efter loven for-
skudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og fordeles
for hvert finansår på de forsikringsselskaber,
som har koncession til at drive arbejdsskade-
forsikringsvirksomhed, Ulykkesforsikringsfor-
bundet for Dansk Søfart, staten og de kommu-
ner, der ikke har tegnet forsikring efter denne
lov, jf. § 45. Arbejdsskadestyrelsen fastsætter i
samarbejde med Finanstilsynet nærmere reg-
ler for denne fordeling.

§ 7. En arbejdsgiver, der har overtaget udfø-
relsen af et arbejde, er forsikringspligtig ar-
bejdsgiver også for de personer, som kontra-
henten overlader den pågældende til arbejdets
udførelse.

Stk. 2. Den, der driver virksomhed eller ud-
fører arbejde, hvortil der er knyttet forsikrings-
pligt, anses som forsikringspligtig arbejdsgiver
for dem, der er beskæftiget ved virksomheden
eller arbejdet, uanset om de er antaget af en
anden arbejdsgiver, der har overtaget udførel-
sen af en del af arbejdet. Såfremt den anden
arbejdsgiver selv har sine ansatte forsikret, an-
ses denne som forsikringspligtig arbejdsgiver.

§ 8. Enhver, for hvem sædvanlig mindst 3/5
af årsindtægten stammer fra personligt arbejde
ved fiskeri, skal i det omfang, erhvervet drives
for egen regning, tegne forsikring for sin egen
person.

Kapitel 2
Arbejdsskaden

§ 9. Ved arbejdsskade forstås i denne lov
1) ulykkestilfælde, der skyldes arbejdet eller

de forhold, hvorunder dette foregår,
2) skadelige påvirkninger af højst 5 dages va-

righed, der skyldes arbejdet eller de for-
hold, hvorunder dette foregår, og

3) erhvervssygdomme, jf. § 10.

§ 10. Ved erhvervssygdomme forstås i denne
lov
1) sygdomme, som efter medicinsk og teknisk

erfaring er forårsaget af særlige påvirknin-
ger, som bestemte persongrupper gennem
deres arbejde eller de forhold, hvorunder
dette foregår, er udsat for i højere grad end
personer uden sådant arbejde. Endvidere
sygdomme hos et levendefødt barn, der er
pådraget inden fødslen som følge af mode-
rens arbejde under graviditeten. Chefen for
Arbejdsskadestyrelsen fastsætter i en for-
tegnelse, hvilke sygdomme der anses for at
være af denne karakter. Det kan herved be-
stemmes, at sygdomme kun anses for om-
fattet, når de er forårsaget af arbejde i be-
stemte arbejdsområder eller andre særlige
vilkår er opfyldt.

2) andre sygdomme, herunder sygdomme hos
et levendefødt barn pådraget inden fødslen,
hvis det godtgøres, enten at sygdommen ef-
ter den nyeste medicinske erfaring opfylder



de krav, som er nævnt i nr. 1, 1. og 4. pkt.,
eller at den må anses for udelukkende eller
i overvejende grad at være forårsaget af ar-
bejdets særlige art.

Stk. 2. Sygdomme som følge af påvirkninger
af forældrene før befrugtningen eller efter
fødslen vil kunne henføres under loven ved
ændring af fortegnelsen nævnt i stk. 1, nr. 1,
eller efter stk. 1, nr. 2, hvis det senere godtgø-
res, at disse påvirkninger har skadende effekt
på foster eller barn.

Stk. 3. Sygdomme, der er omfattet af stk. 1,
nr. 2, og stk. 2, kan kun anerkendes efter fore-
læggelse for Erhvervssygdomsudvalget, jf. §
58. Disse sygdomme skal forelægges Erhvervs-
sygdomsudvalget, medmindre Arbejdsskade-
styrelsen skønner, at forelæggelsen vil være
udsigtsløs.

§ 11. En person, der har pådraget sig en syg-
dom, som er optaget i fortegnelsen, jf. § 10, stk.
1, nr. 1, har krav på ydelser efter loven, med-
mindre det anses for overvejende sandsynligt,
at sygdommen skyldes andre forhold end de
erhvervsmæssige.

Stk. 2. Hvor der i denne lov er knyttet rets-
virkninger til dagen for en arbejdsskades ind-
træden, gælder disse for erhvervssygdomme
fra den dag, hvor sygdommen anmeldes, jf. ka-
pitel 3.

§ 12. Forsikringsdækningen efter denne lov
omfatter den personskade, som er forvoldt af
arbejdsskaden, selv om den er beskeden i for-
hold til skadelidtes samlede helbredstilstand.

Stk. 2. Godtgøres det, at den anmeldte per-
sonskade ikke udelukkende er forvoldt af den
anmeldte skade, skal skadelidte underrettes
herom senest samtidig med meddelelsen om
skadetilfældets anerkendelse, jf. § 23.

§ 13. Et påvist tab af erhvervsevne, et varigt
men eller en persons død anses for at være en
følge af arbejdsskaden, medmindre overvejen-
de sandsynlighed taler herimod.

§ 14. Er Danmark i krig, anses skade som
følge af krigshandlinger ikke som arbejdsska-
de, medmindre skaden rammer personer, der
er forsikret i de ulykkesforsikringsforbund,
som er nævnt i § 52.

Kapitel 3

Anmeldelse og sagsoplysning

§ 15. En arbejdsskade, der antages at kunne
begrunde krav på ydelser efter loven, skal an-
meldes snarest muligt og senest 9 dage efter
skadens indtræden.

Stk. 2. En arbejdsskade, der ikke er anmeldt
efter stk. 1, og som har medført, at skadelidte
endnu ikke på 5-ugers-dagen for skadens ind-
træden kan genoptage sædvanligt arbejde i
fuldt omfang, skal anmeldes senest 9 dage her-
efter.

Stk. 3. For erhvervssygdomme, jf. § 10, reg-
nes anmeldelsesfristerne fra det tidspunkt,
hvor den anmeldelsespligtige har fået kend-
skab til, at sygdommen må antages at være er-
hvervsbetinget.

Stk. 4. Arbejdsskadestyrelsen skal inden 48
timer underrettes om dødsfald, der kan være
forårsaget af en arbejdsskade, herunder et-
hvert dødsfald indtruffet på en arbejdsplads.
Underretning skal finde sted, selv om den ar-
bejdsskade, der kan have medført dødsfaldet,
allerede er anmeldt eller skal anmeldes efter
stk. 1-3.

§ 16. Anmeldelsespligten påhviler den for-
sikringspligtige arbejdsgiver.

Stk. 2. For erhvervssygdomme, jf. § 10, på-
hviler anmeldelsespligten den arbejdsgiver,
hos hvem skadelidte senest var ansat, da syg-
dommen blev påvist, selv om denne er en an-
den end den forsikringspligtige.

Stk. 3. For personer under arbejde i privat
husholdning eller under udførelse af privat tje-
neste, og for hvem der ikke er forsikringspligt,
jf. § 5, stk. 3, påhviler anmeldelsespligten ar-
bejdsgiveren.

Stk. 4. For personer, som har tegnet forsik-
ring for sig selv efter § 8, og for personer om-
fattet af § 3, nr. 4, skal anmeldelsen foretages af
de pågældende eller deres efterladte.

§ 17. Arbejdsgiveren anmelder arbejdsska-
der til det forsikringsselskab, hvor forsikring er
tegnet, jf. § 46.

Stk. 2. Arbejdsgiveren anmelder arbejdsska-
der til Arbejdsskadestyrelsen, når
1) arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring, jf.

§ 5, stk. 3, og § 45, eller
2) arbejdsgiveren har undladt at opfylde sin

forsikringspligt, jf. § 48.



Stk. 3. Skadetilfælde omfattet af § 3, nr. 4,
anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

§ 18. Socialministeren fastsætter regler om,
at læger og tandlæger til Arbejdsskadestyrel-
sen og Arbejdstilsynet skal anmelde såvel kla-
re som formodede tilfælde af erhvervssygdom-
me, som de pågældende gennem deres erhverv
bliver bekendt med.

§ 19. Socialministeren fastsætter retningsli-
nier for samarbejdet mellem Arbejdsskadesty-
relsen, forsikringsselskaber og kommuner m.fl.
med henblik på koordinering af hjælpeforan-
staltningerne for de skadelidte.

Stk. 2. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen
fastsætter regler for, hvilke oplysninger anmel-
delsen skal indeholde, og hvorledes anmeldel-
se skal ske, herunder hvilke anmeldelser for-
sikringsselskabet skal videresende til Arbejds-
skadestyrelsen samt tidspunktet herfor.

Stk. 3. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen
fastsætter, hvilke blanketter der skal benyttes
ved anmeldelse og ved afgivelse af lægeerklæ-
ringer, der er nødvendige til sagens behand-
ling. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen fast-
sætter endvidere regler for, i hvilket omfang
lægeerklæringer og lægeattester, jf. stk. 4, skal
honoreres med fast takst, samt størrelsen af
denne takst.

Stk. 4. Forsikringsselskabet afholder udgif-
terne til lægeerklæringer, herunder speciallæ-
geerklæringer og obduktionserklæringer, og til
udtalelser og dokumentationer i øvrigt, herun-
der til nødvendige revisionsopgørelser.

§ 20. Er anmeldelse ikke indsendt rettidigt,
kan krav om erstatning efter loven dog rejses
af skadelidte eller de efterladte inden for en
frist af 1 år fra arbejdsskadens indtræden. For
erhvervssygdomme, jf. § 10, regnes fristen fra
det tidspunkt, hvor skadelidte eller de efterlad-
te har fået kendskab til, at sygdommen må an-
tages at være erhvervsbetinget. Når der er sær-
lig grund dertil, kan der ses bort fra fristen.

§ 21. Arbejdsskadestyrelsen kan udsende
sagkyndige til at foretage undersøgelse på ste-
det.

Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsen kan af ar-
bejdsgivere, ansatte, kommuner og andre ved-
kommende, herunder sygehuse, institutter og
behandlende læger m.v., forlange meddelt en-
hver oplysning, styrelsen skønner er af betyd-

ning, herunder eventuelle politirapporter, sy-
gehusjournaler med hvad dertil hører, produk-
tionsprocedurer, produkters og stoffers kemi-
ske bestanddele eller afskrift af sådanne rap-
porter, journaler og formler. Arbejdsskadestyr
reisen kan forlange retsligt forhør i overens-
stemmelse med retsplejelovens § 1018, få ud-
skrift heraf samt forlange, at der foretages ob-
duktion efter reglerne om lovmæssige obduk-
tioner.

Stk. 3. For personer, der er nævnt i § 5, stk.
2, påhviler det skibsføreren at tilføre skibsdag-
bogen fyldige oplysninger om arbejdsskadens
indtræden og omstændighederne i forbindelse
hermed.

§ 22. Skadelidte skal snarest muligt efter ar-
bejdsskadens indtræden lade sig undersøge af
en læge og derefter gennemgå den lægebe-
handling eller den optræning, som lægen eller
Arbejdsskadestyrelsen finder nødvendig. Ska-
delidte skal om nødvendigt lade sig indlægge
til observation på sygehus eller lignende insti-
tution. Skadelidte skal endvidere efter Ar-
bejdsskadestyrelsens bestemmelse lade sig un-
dersøge af en læge udpeget af styrelsen, lade
sig arbejdsprøve og efter anmodning afgive
mundtlig forklaring for Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Forsikringsselskabet skal afholde rej-
seudgifterne, når skadelidte får lægebehand-
ling m.v., jf. stk. 1, efter Arbejdsskadestyrel-
sens anmodning. Forsikringsselskabet skal
endvidere yde erstatning for dokumenteret
tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, der er
nævnt i stk. 1, 2. og 3. pkt., hvis fraværet er af
mindst 2 timers varighed. Som grundlag for
beregningen kan højst anvendes den timefor-
tjeneste, der svarer til den i § 41, stk. 3, nævnte
årsløn.

Stk. 3. Stk. 2 gælder også, når Den Sociale
Ankestyrelse har begæret de oplysninger, der
er nævnt i stk. 1.

Kapitel 4
Arbejdsskadens anerkendelse

§ 23. Arbejdsskadestyrelsen skal senest 3
måneder efter at have modtaget anmeldelse
om ulykkestilfælde eller kortvarige skadelige
påvirkninger, jf. § 9, nr. 1 og 2, meddele skade-
lidte eller dennes efterladte, om tilfældet er
omfattet af loven. Fristen er 9 måneder for syg-
domme på fortegnelsen over erhvervssygdom-
me, jf. § 10, stk. 1, nr. 1.



Stk. 2. Afgår skadelidte ved døden efter ska-
dens anmeldelse, finder fristerne i stk. 1 tilsva-
rende anvendelse for meddelelse til de efter-
ladte om, hvorvidt dødsfaldet er omfattet af lo-
ven. Fristerne regnes her fra underretningen
om dødsfaldet til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 3. Skønner Arbejdsskadestyrelsen, at
stillingtagen til anerkendelsesspørgsmålet ikke
er mulig inden for de frister, der er nævnt i stk.
1 og 2, skal skadelidte eller de efterladte un-
derrettes herom.

§ 24. Har skadelidte eller de efterladte fået
meddelelse om, at skadetilfældet eller dødsfal-
det ikke er omfattet af loven, kan sagen genop-
tages inden 5 år fra meddelelsens dato.

Stk. 2. Har Arbejdsskadestyrelsen meddelt,
at en anmeldt sygdom ikke hører under loven,
og optages sygdommen senere på fortegnelsen
nævnt i § 10, stk. 1, nr. 1, kan sagen genopta-
ges, selv om der er forløbet mere end 5 år fra
Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Stk. 3. Kan et anmeldt tilfælde ikke behand-
les på grund af forhold, der skyldes skadelidte
eller dennes efterladte, bortfalder kravet efter
loven efter 5 år regnet fra arbejdsskadens ind-
træden.

Kapitel 5

Ydelserne

§ 25. Ydelserne efter loven er
1) betaling af udgifter til sygebehandling, op-

træning og hjælpemidler m.m., jf. § 30,
2) erstatning for tab af erhvervsevne, jf. § 32,
3) godtgørelse for varigt men, jf. § 33,
4) overgangsbeløb ved dødsfald, jf. § 35,
5) erstatning for tab af forsørger, jf. §§ 36-38.

Almindelige regler om fastsættelse a/erstatning
m.v.

§ 26. Erstatning efter §§ 30 og 32 samt godt-
gørelse efter § 33 i denne lov fastsættes på
grundlag af arbejdsskadens følger. Erstatnin-
gen kan således nedsættes eller efter omstæn-
dighederne bortfalde, hvis skadelidtes aktuelle
lægelige og sociale situation ikke udelukkende
kan henføres til arbejdsskaden.

§ 27. Når Arbejdsskadestyrelsen har med-
delt parterne, at en sag om en anmeldt arbejds-
skade må anses for afsluttet uden erstatnings-
berettigende følger, kan krav efter loven ikke

rejses efter 5 år fra meddelelsens dato, med-
mindre styrelsen skønner, at ganske særlige
omstændigheder taler herfor.

§ 28. Efterkommer skadelidte ikke de krav,
der er nævnt i § 22, eller modarbejder skade-
lidte sin helbredelse ved tilsidesættelse af giv-
ne forskrifter, kan retten til erstatning helt eller
delvis bortfalde.

Stk. 2. Hvis de efterladte modsætter sig ob-
duktion, kan retten til erstatning bortfalde.

§ 29. Har skadelidte forsætligt eller ved rets-
stridig handling eller undladelse fremkaldt el-
ler væsentligt bidraget til arbejdsskadens ind-
træden, kan krav på erstatning for tab af er-
hvervsevne og godtgørelse for varigt men ned-
sættes eller helt bortfalde. Skadelidte skal i
givet fald udtrykkeligt gøres opmærksom her-
på.

Sygebehandling, optræning og hjælpemidler
m.m.

§ 30. Er sygebehandling eller optræning un-
der sagens behandling nødvendig for at opnå
bedst mulig helbredelse, kan udgifterne hertil
betales i det omfang, udgifterne ikke kan af-
holdes efter lov om offentlig sygesikring eller
som led i behandlingen på offentligt sygehus.
Optræningen skal foretages som efterbehand-
ling under lægelig kontrol i umiddelbar til-
knytning til sygebehandlingen.

Stk. 2. Er anskaffelse af proteser, briller og
lignende hjælpemidler samt sygevogne under
sagens behandling nødvendig for at sikre syge-
behandlingens eller genoptræningens resulta-
ter, for at formindske arbejdsskadens følger el-
ler for nøjere at kunne bestemme omfanget af
erhvervsevnetabet og graden af varigt men,
kan udgifterne herved betales.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder også ved genopta-
gelse af sagen med henblik på en ændret vur-
dering af erhvervsevnetabet og det varige men.

Stk. 4. Har en forsikret under arbejdet an-
vendt et af de hjælpemidler, der er nævnt i stk.
2, og er hjælpemidlet blevet beskadiget som
følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder
arbejdet foregår, kan udgifterne til reparation,
eventuelt fornyelse af hjælpemidlet, betales.

Stk. 5. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen
fastsætter regler om, i hvilket omfang der kan
ske dækning af udgifter efter stk. 1-4. Chefen
for Arbejdsskadestyrelsen fastsætter endvidere



regler om, at sådanne udgifter under særlige
omstændigheder kan dækkes, selv om sagen
ikke er under behandling.

§ 31. Når der efter sygebehandling, optræ-
ning eller revalidering er grundlag for at skøn-
ne over skadelidtes fremtidige helbredstilstand
og erhvervsmuligheder, afgør Arbejdsskade-
styrelsen, om der tilkommer skadelidte erstat-
ning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for
varigt men. Afgørelsen skal så vidt muligt træf-
fes inden 1 år og senest inden 2 år efter ar-
bejdsskadens anmeldelse.

Stk. 2. Har arbejdsskaden medført døden,
fastsættes inden for samme frister som nævnt i
stk. 1 regnet fra anmeldelsen af dødsfaldet, om
der tilkommer skadelidtes efterladte over-
gangsbeløb ved dødsfald og erstatning for tab
af forsørger.

Stk. 3. Forskud på erstatning for tab af er-
hvervsevne og på godtgørelse for varigt men
kan udbetales i tiden, indtil der er truffet ende-
lig afgørelse i sagen.

Erstatning for tab af erhvervsevne

§ 32. Har arbejdsskaden medført nedsættel-
se af skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt
ved arbejde, tilkommer der den pågældende
erstatning for tab af erhvervsevne. Der ydes ik-
ke erstatning, hvis erhvervsevnetabet er min-
dre end 15 pct.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af erhvervsevneta-
bet tages hensyn til skadelidtes muligheder for
at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som
med rimelighed kan forlanges af den pågæl-
dende efter dennes evner, uddannelse, alder og
muligheder for erhvervsmæssig omskoling og
optræning.

Stk. 3. Erstatning for tab af erhvervsevne til
et barn med fosterskade, jf. § 10, stk. 1, nr. 2,
eller til et barn med sygdomme som følge af
påvirkning af forældrene før befrugtningen el-
ler efter fødslen, jf. § 10, stk. 2, kan tidligst ydes
fra skadelidtes 15. år.

Stk. 4. Erstatningen tilkendes som en løben-
de ydelse, medmindre denne kapitaliseres efter
reglerne i § 43.

Stk. 5. Ved fuldstændigt tab af erhvervsevne
udgør den løbende ydelse årlig 4/5 af skade-
lidtes årsløn, jf. § 41, og ved nedsættelse af er-
hvervsevnen en forholdsmæssig del heraf.

Stk. 6. Den årlige ydelse udbetales med 1/12
månedlig forud og løber fra tidspunktet for af-

gørelsen, medmindre særlige omstændigheder
taler for et andet tidspunkt.

Stk. 7. Fra udgangen af den måned, hvor
den erstatningsberettigede fylder 67 år, afløses
den løbende ydelse af et engangsbeløb på 2
gange den årlige ydelse efter stk. 5. Er en er-
statningsberettiget på tidspunktet for afgørel-
sen fyldt 67 år, udbetales erstatningen som an-
ført i 1. pkt.

Godtgørelse for varigt men

§ 33. Har en arbejdsskade påført skadelidte
varigt men, tilkommer der den pågældende
godtgørelse herfor. Godtgørelse ydes dog ikke,
hvis mengraden fastsættes til mindre end 5 pct.

Stk. 2. Mengraden fastsættes på grundlag af
skadens medicinske art og omfang og under
hensyn til de af arbejdsskaden forvoldte ulem-
per i skadelidtes personlige livsførelse.

Stk. 3. Mengodtgørelsen udbetales som et
kapitalbeløb og udgør ved en mengrad på 100
pct. 340.000 kr. Beløbet reguleres efter § 42.
Ved lavere mengrader udgør godtgørelsen en
forholdsmæssig del af 340.000 kr.

Stk. 4. I ganske særlige tilfælde kan men-
godtgørelsen fastsættes til et højere beløb, dog
højst 120 pct. af 340.000 kr. reguleret efter § 42.

Stk. 5. Var skadelidte ved arbejdsskadens
indtræden fyldt 60 år, nedsættes den efter stk.
3 eller 4 beregnede godtgørelse med 5 pct. for
hvert år, skadelidte på tidspunktet for arbejds-
skadens indtræden var over 59 år. Mengodtgø-
relsen nedsættes dog ikke yderligere efter det
fyldte 69. år.

Genoptagelse af erstatningsspørgsmål

§ 34. Efter anmodning fra skadelidte eller på
Arbejdsskadestyrelsens foranledning kan er-
statnings- og godtgørelsesspørgsmålene, jf. §§
30, 32 og 33, genoptages inden for en frist af 5
år fra første fastsættelse, hvis der er sket væ-
sentlige ændringer af de forhold, der blev lagt
til grund for fastsættelsen. Fristen for genopta-
gelse kan forlænges inden udløbet af 5-års-fri-
sten. Når ganske særlige omstændigheder taler
herfor, kan der ses bort fra fristerne.

Stk. 2. Modtageren af løbende ydelse efter §
32 skal underrette forsikringsselskabet eller
Arbejdsskadestyrelsen om enhver forandring i
sine forhold, som kan formodes at medføre en
nedsættelse eller bortfald af ydelsen, ligesom
forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrel-



sen skal være opmærksom på, om der indtræ-
der sådanne forandringer i modtagerens for-
hold.

Overgangsbeløb ved dødsfald

§ 35. Har en arbejdsskade medført døden,
tilkommer der den efterladte ægtefælle et over-
gangsbeløb én gang for alle på 88.500 kr., hvis
ægteskabet var indgået før arbejdsskadens ind-
træden og samlivet bestod på tidspunktet for
skadelidtes død. Beløbet reguleres efter § 42.

Stk. 2. Er ægteskabet indgået efter arbejds-
skadens indtræden, har den efterladte ægtefæl-
le krav på samme overgangsbeløb, hvis ægte-
skabet på tidspunktet for skadelidtes død hav-
de bestået de sidste 5 år og ægtefællerne levede
sammen på tidspunktet for skadelidtes død.

Stk. 3. Overgangsbeløbet tilkommer endvi-
dere en efterladt, som før arbejdsskadens ind-
træden levede sammen med skadelidte i et æg-
teskabslignende forhold, hvis samlivet på tids-
punktet for dødens indtræden havde bestået
de sidste 5 år.

Stk. 4. Efterlader afdøde sig ingen, der er be-
rettiget til overgangsbeløb efter stk. 1-3, kan
overgangsbeløbet tilkendes en anden efterladt
person, når særlige omstændigheder taler der-
for.

Erstatning for tab af forsørger

§ 36. Den, der er berettiget til overgangsbe-
løb efter § 35, stk. 1-3, og som ved skadelidtes
død har mistet en forsørger, eller som ved
dødsfaldet på anden måde har fået sine forsør-
gelsesmæssige forhold forringet, har ret til er-
statning herfor. Erstatningen fastsættes under
hensyn til forsørgelsens omfang og den efter-
ladtes muligheder for at forsørge sig selv, når
alder, helbredstilstand, uddannelse, beskæfti-
gelse samt forsørgerforhold og økonomiske
forhold tages i betragtning.

Stk. 2. Erstatningen ydes i form af en tidsbe-
stemt løbende ydelse, som årlig udgør 30 pct.
af afdødes årsløn, jf. § 41, og som udbetales
med 1/12 månedlig forud. Perioden kan højst
fastsættes til 10 år. Udbetales der i anledning
af dødsfaldet efterindtægt, udbetales ydelsen
dog først fra udløbet af efterindtægtsperioden.

Stk. 3. Ydelse efter stk. 2 løber uændret i den
fastsatte periode, medmindre ydelsen helt eller
delvis omsættes til kapitalbeløb eller den be-
rettigede afgår ved døden.

Stk. 4. Fra udgangen af den måned, hvor
den erstatningsberettigede fylder 67 år, afløses
den løbende ydelse af et engangsbeløb på 2
gange den årlige ydelse. Er en erstatningsbe-
rettiget på tidspunktet for skadelidtes død
fyldt 67 år, udbetales erstatningen som anført i
1. pkt.

Stk. 5. Er en efterladt ikke anset for erstat-
ningsberettiget efter stk. 1, kan den pågælden-
de inden for en frist på 5 år fra modtagelsen af
meddelelsen herom kræve erstatningsspørgs-
målet genoptaget. På samme måde kan en ef-
terladt, der har fået tilkendt erstatning efter
stk. 1, jf. stk. 2, inden for en frist på 5 år efter
ydelsens ophør kræve erstatningsspørgsmålet
genoptaget med henblik på tilkendelse af yder-
ligere tidsbestemt løbende ydelse.

§ 37. Efterlader afdøde sig børn, over for
hvilke den pågældende havde forsørgelsespligt
efter lov om social bistand, tilkommer der
hvert barn, som har den anden af sine forældre
i live, en løbende årlig ydelse på 10 pct. af af-
dødes årsløn, jf. § 41, stk. 3, indtil barnets fyld-
te 18. år.

Stk. 2. Mister et barn, som modtager løben-
de ydelse efter stk. 1, den anden af sine foræl-
dre, tilkommer der for den resterende tid bar-
net en årlig ydelse på 20 pct. af afdødes årsløn.
Samme årlige ydelse tilkommer indtil barnets
fyldte 18. år hvert barn, for hvilket skadelidte
ved sin død stod som eneforsørger efter lov om
social bistand.

Stk. 3. Er barnet ved det fyldte 18. år under
uddannelse og forholdene i øvrigt taler derfor,
kan ydelsen forlænges til tidspunktet for ud-
dannelsens afslutning, dog længst til pågæl-
dendes fyldte 21. år. Samme ret har afdødes
barn, som på tidspunktet for dødens indtræ-
den var fyldt 18 år og under uddannelse.

Stk. 4. Hvis ydelserne efter stk. 1-3 udregnes
til mere end 50 pct. af afdødes årsløn, nedsæt-
tes de enkelte ydelser til samlet 50 pct. af afdø-
des årsløn. Ydes der samtidig erstatning efter §
36, nedsættes ydelserne tilsvarende til 40 pct.
af afdødes årsløn.

Stk. 5. Ydelserne efter stk. 1-3 udbetales
med virkning fra dødsfaldet med 1/12 måned-
lig forud. Udbetales der i anledning af dødsfal-
det efterindtægt, udbetales ydelsen dog først
fra udløbet af efterindtægtsperioden.

§ 38. Hvis de samlede årlige ydelser efter §§
36 og 37 udgør mindre end 70 pct. af afdødes



årsløn, kan der inden for denne begrænsning
under særlige omstændigheder tillægges er-
statning til andre, som afdøde helt eller delvis
forsørgede, da arbejdsskaden indtraf. Erstat-
ningen kan bortset fra erstatning til afdødes
stedbørn under 21 år udbetales som kapitalbe-
løb, jf. § 43.

Fælles bestemmelser

§ 39. Tilkommer der som følge af arbejds-
skaden den skadelidte pension efter lov om
tjenestemandspension, nedsættes værdien af
skadelidtes erstatning for tab af erhvervsevne
efter denne lov. Nedsættelsen sker med 2/3 af
værdien af det beløb, hvormed tjenestemands-
pensionen er forhøjet ud over den pension, der
svarer til tjenestealderen på tidspunktet for
pensioneringen.

Stk. 2. Medfører arbejdsskaden døden, og
tilkommer der som følge af dødsfaldet de efter-
ladte pension efter lov om tjenestemandspen-
sion, nedsættes erstatning for tab af forsørger
efter denne lov med 2/3 af det beløb, hvormed
tjenestemandspensionen er forhøjet ud over
den pension, der svarer til afdødes tjenesteal-
der på tidspunktet for dødsfaldet.

Stk 3. Ved beregning af den tjenestemands-
pension, som efter stk. 1 og 2 lægges til grund
for fastsættelse af erstatningen efter denne lov,
ses der bort fra det samordningsfradrag, der er
nævnt i kapitel 9 i lov om tjenestemandspen-
sion.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 anvendes
tilsvarende på andre erstatningsberettigede ef-
ter denne lov, for hvem der med hensyn til
pension er fastsat regler, der svarer til reglerne
i lov om tjenestemandspension. I disse tilfælde
betaler forsikringsselskabet til pensionsgiveren
et beløb svarende til det beregnede fradrag i
skadelidtes eller de efterladtes erstatning efter
denne lov.

§ 40. Hvis skadelidte eller de efterladte har
fået udbetalt ydelser efter lov om social pen-
sion eller lov om social bistand for en periode,
hvor der senere tilkendes erstatning som lø-
bende ydelse for tab af erhvervsevne, jf. § 32,
eller tab af forsørger, jf. §§ 36-38, har kommu-
nen krav på refusion fra forsikringsselskabet.
Refusionskravet omfatter forskellen mellem
det beløb, som efter de nævnte love er udbe-
talt, og det beløb, som ville være blevet udbe-
talt, hvis erstatningen var blevet udbetalt sam-

tidig med de sociale ydelser. Kommunens krav
kan dog ikke overstige det beløb, der efter den-
ne lov er tilkendt den pågældende for samme
tidsrum.

Stk 2. Er der som følge af arbejdsskaden ud-
betalt skadelidte eller dennes efterladte erstat-
ning af en erstatningsansvarlig skadevolder el-
ler dennes forsikringsselskab, har skadevolde-
ren henholdsvis forsikringsselskabet krav på af
arbejdsskadeforsikringsselskabet at få godt-
gjort det erstatningsbeløb af samme art, som
arbejdsskadeforsikringsselskabet har pligt til
at betale på det tidspunkt, hvor kravet frem-
sættes.

Kapitel 6

Årslønsfastsættelsen

§ 41. Som årsløn regnes skadelidtes samlede
arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskadens
indtræden. Årslønnen fastsættes efter et skøn,
når særlige ansættelsesforhold gør sig gælden-
de, eller når skadelidte på grund af en er-
hvervssygdom ikke har været beskæftiget til
samme løn i hele det foregående år, eller hvis
skadelidte har været ude af erhverv i en kortere
eller længere periode før datoen for sygdom-
mens anmeldelse.

Stk. 2.1 årslønnen medregnes værdien af fri
kost og logi samt værdien af andre natural-
ydelser. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen
fastsætter værdien af kost og logi for personer,
der har ophold hos arbejdsgiveren.

Stk. 3. Årslønnen kan ikke sættes højere end
280.500 kr. Beløbet reguleres efter § 42.

Stk. 4. Er skadelidte under 21 år eller under
uddannelse, kan der ved årslønsfastsættelsen
tages hensyn til den erhvervsindtægt, skadelid-
te kunne forvente at opnå efter det fyldte 21. år
eller efter uddannelsens afslutning, hvis ar-
bejdsskaden ikke havde fundet sted. Årsløn-
nen skal dog ansættes til mindst 104.500 kr. re-
guleret efter § 42, medmindre skadelidtes er-
hvervsevne allerede forud for arbejdsskadens
indtræden var nedsat i væsentlig grad.

Stk. 5. For personer, der er forsikret efter § 8,
beregnes erstatningen efter en årsløn på
104.500 kr. reguleret efter § 42.

Stk. 6. Til brug ved beregning og regulering
af erstatning for tab af erhvervsevne som lø-
bende ydelse fastsættes en grundløn. Denne
beregnes ved at gange den årsløn, der er fastsat
efter reglerne i stk. 1-5, med forholdet mellem



280.500 kr. og det maksimale årslønsbeløb, der
var gældende, da arbejdsskaden indtraf.

§ 42. De i §§ 33, 35 og 41, stk. 3-5, nævnte
beløb reguleres med samme procent, som uge-
lønnen er steget eller faldet i forhold til april
kvartal 1991. Ugelønnen beregnes som den af
Danmarks Statistik offentliggjorte gennem-
snitlige timefortjeneste (inkl. dyrtidstillæg,
men bortset fra alle andre tillæg) for alle arbej-
dere inden for håndværk og industri i hele lan-
det i april kvartal ganget med det ugentlige an-
tal arbejdstimer ved fuld sædvanlig arbejdstid.
De herefter fremkomne beløb afrundes til nær-
meste med 1.000 delelige kronebeløb.

Stk. 2. Grundlønnen, jf. § 41, stk. 6, regule-
res med samme procent som de beløb, der er
nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen be-
kendtgør hvert år inden udgangen af januar
måned, hvilke reguleringer der skal finde sted.
Ændringerne har gyldighed fra den følgende 1.
april.

Stk. 4. Ved fastsættelsen af løbende erstat-
ningsydelse, kapitalerstatning samt godtgørel-
sesbeløb beregnes erstatningen og godtgørel-
sen, som om arbejdsskaden var indtruffet på
afgørelsens tidspunkt.

Stk. 5. Løbende årlige ydelser, der ikke er
delelige med 12, forhøjes til nærmeste med 12
delelige kronebeløb.

Kapitel 7

Erstatningsforvaltning og erstatningsudbetaling

§ 43. Løbende årlig erstatning tilkendt efter
§ 32 for tab af erhvervsevne på mindre end 50
pct. skal normalt og uden den erstatningsbe-
rettigedes samtykke omsættes til et kapitalbe-
løb. Af løbende årlig erstatning tilkendt for tab
af erhvervsevne på 50 pct. og derover omsættes
efter den erstatningsberettigedes begæring her-
om den del af erstatningen, der svarer til 50
pct. erhvervsevnetab, til kapitalbeløb. Erstat-
ning efter § 36 for tab af forsørger omsættes til
kapitalbeløb efter den erstatningsberettigedes
begæring.

Stk. 2. Omsætning af løbende ydelse til kapi-
talbeløb finder sted på grundlag af ydelsens
størrelse på omsætningstidspunktet. Socialmi-
nisteren fastsætter efter indstilling fra Arbejds-
skadestyrelsen de nærmere regler for omsæt-
ning af den løbende ydelse til kapitalbeløb.

§ 44. Erstatninger og godtgørelsesbeløb efter
denne lov udbetales til den berettigede.

Stk. 2. Skønner Arbejdsskadestyrelsen, at
modtageren af en løbende ydelse ikke bør have
fri rådighed over ydelsen, træffes bestemmelse
om, på hvilken måde ydelsen skal komme den
pågældende til gode.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan Arbejdsskade-
styrelsen udbetale erstatnings- og godtgørel-
sesbeløb til den berettigede og derefter kræve
det udlagte beløb ind hos forsikringsselskabet.

Stk. 4. Udbetales de i stk. 1 omhandlede be-
løb senere end 14 dage fra datoen for underret-
ningen om beløbets tilkendelse, forrentes belø-
bet fra udløbet af 14-dages-fristen, til betaling
sker, med en årlig rente på 1 pct. over Natio-
nalbankens diskonto. I de i § 40, stk. 1, om-
handlede tilfælde løber fristen fra datoen for
kommunens meddelelse om refusionskravet.

Kapitel 8

Forsikringspligtens ordning

§ 45. Staten og kommunerne har ikke pligt
til at afgive risikoen efter denne lov. Det sam-
me gælder civillisten.

§ 46. Forsikringspligtige arbejdsgivere skal
overføre deres risiko efter loven til et forsik-
ringsselskab eller et forsikringsforbund, jf. §
52, der af Finanstilsynet er meddelt koncession
til at tegne arbejdsskadeforsikring.

§ 47. Efter Arbejdsskadestyrelsens bestem-
melse skal en arbejdsgiver, som har undladt at
tegne pligtig forsikring efter loven eller at hol-
de sådan forsikring i kraft, betale den præmie,
der er unddraget forsikringsselskabet. Beløbet
skal indbetales til Arbejdsskadestyrelsen og
godskrives samtlige forsikringsselskaber, som
har koncession til at drive arbejdsskadeforsik-
ringsvirksomhed, efter regler fastsat af Ar-
bejdsskadestyrelsen i samarbejde med Finans-
tilsynet.

Stk. 2. Beløb svarende til ubetalte præmier,
jf. stk. 1, kan med tillæg af omkostninger ind-
drives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank
og Finansförvaltning (Hypotekbanken). Skyl-
dige beløb kan inddrives ved udpantning, og
Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb
ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågælden-
de efter reglerne om inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.
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Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte nær-
mere regler om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelsen, herunder om straf af
bøde for overtrædelse af reglerne. Bestemmel-
sen i § 67, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de op-
lysninger hos skattemyndigheder og andre of-
fentlige myndigheder om den pågældende,
som er nødvendige for at varetage inddrivelsen
af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplys-
ninger om indkomst- og formueforhold.

§ 48. Foreligger der en arbejdsskade, og har
arbejdsgiveren undladt at opfylde sin forsik-
ringspligt, udbetaler Arbejdsskadestyrelsen
forskudsvis ydelser efter loven til skadelidte el-
ler dennes efterladte.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal refundere Ar-
bejdsskadestyrelsen det udbetalte beløb, med-
mindre styrelsen skønner, at der har foreligget
sådanne undskyldende omstændigheder for
arbejdsgiveren, at den pågældende helt eller
delvis bør fritages for betaling.

Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen kan i det om-
fang, det skønnes rimeligt, eftergive arbejdsgi-
veren beløbet.

Stk. 4. De beløb, som Arbejdsskadestyrelsen
har udbetalt efter stk. 1, fordeles efter reglerne
i § 5, stk. 3, med fradrag af eventuelt refunderet
beløb efter stk. 2 på samtlige forsikringsselska-
ber, som har koncession til at tegne arbejds-
skadeforsikring.

Stk. 5. Reglerne i § 47, stk. 2-4, finder tilsva-
rende anvendelse for refusionskrav efter stk. 2
og renter heraf efter § 50, 1. pkt.

§ 49. Når et forsikringsselskab, der er med-
delt koncession til at tegne arbejdsskadeforsik-
ring af Finanstilsynet, har overtaget en forsik-
ringspligtig arbejdsgivers risiko, hæfter selska-
bet, selv om det ved forsikringsaftalen er gået
ud fra urigtige forudsætninger vedrørende for-
sikringsansvarets art og omfang.

§ 50. De beløb, der forskudsvis er udlagt af
Arbejdsskadestyrelsen efter § 5, stk. 3, § 6, stk.
3, § 48, stk. 1 og 4, og § 51, stk. 2, forrentes med
en årlig rente, der svarer til gennemsnittet af
den af Nationalbanken opgjorte dag til dag-
pengemarkedsrente. De nærmere regler for be-
regningen af renten fastsættes af chefen for Ar-
bejdsskadestyrelsen.

§ 51. Tilbagekaldes et forsikringsselskabs
koncession, tages bestanden af arbejdsskade-
forsikringer under administration af Arbejds-
skadestyrelsen, og samtlige skader, der anmel-
des til forsikringsselskabet efter datoen for til-
bagekaldelsen, sendes til Arbejdsskadestyrel-
sen. Samtidig overdrages til Arbejdsskadesty-
relsen de kapitaler, som selskabet har reserve-
ret i medfør af lov om forsikringsvirksomhed,
og som vedrører selskabets bestand af forsik-
ringer efter loven på tidspunktet for tilbagekal-
delsen af koncessionen.

Stk. 2. De udgifter, der følger af forsikrings-
bestandens administration, betales forskudsvis
af Arbejdsskadestyrelsen og fordeles efter reg-
lerne i § 5, stk. 3, for hvert kalenderår på samt-
lige forsikringsselskaber, som har koncession
til at tegne arbejdsskadeforsikring. De over-
dragne kapitaler fordeles efter samme regler.

§ 52. Forsikringspligtige arbejdsgivere for
personer antaget til arbejde om bord på fartøj
af enhver art, der sædvanligvis anvendes i fi-
skerierhverv, er under gensidigt ansvar med-
lemmer af Ulykkesforsikringsforbundet for
Dansk Fiskeri.

Stk. 2. Forsikringspligtige arbejdsgivere for
personer antaget til arbejde om bord på fartøj
af enhver art, der sædvanligvis anvendes i an-
den virksomhed end fiskerierhverv, er under
gensidigt ansvar medlemmer af Ulykkesforsik-
ringsforbundet for Dansk Søfart.

Stk. 3. Ulykkesforsikringsforbundene over-
tager tillige fbrsikringsrisikoen efter loven for
arbejdsgivere, der er forpligtet til at tegne for-
sikring for sig selv, jf. § 5, stk. 2,2. pkt, og § 8.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for forsik-
ringspligtige arbejdsgivere for personer anta-
get til arbejde om bord på fartøj, der udeluk-
kende anvendes til lystsejlads, og som er målt
til under 4 bruttoregistertons.

§ 53. Forsikringsselskaber og forsikringsfor-
bund, som har koncession til at tegne arbejds-
skadeforsikring, samt kommuner og statsinsti-
tutioner, der ikke har tegnet forsikring efter lo-
ven, jf. § 45, skal betale for Arbejdsskadestyrel-
sens og Den Sociale Ankestyrelses administra-
tion af de forhold, der er omfattet af loven, og
som vedrører de pågældende.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler for
betalingen og opkrævningen heraf.

Stk. 3. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen
kan pålægge de forsikringsselskaber m.v., der
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er nævnt i stk. 1, at tilvejebringe statistiske op-
lysninger og lignende.

Kapitel 9

Afgørelser og klageadgang

§ 54. Arbejdsskadestyrelsen træffer, med-
mindre andet er fastsat, afgørelse om alle
spørgsmål efter denne lov.

§ 55. Arbejdsskadestyrelsens afgørelser efter
§ 54 kan af skadelidte, dennes efterladte og
forsikringsselskabet samt arbejdsgiveren ind-
klages for Den Sociale Ankestyrelse. Arbejds-
giveren kan dog alene indbringe Arbejdsska-
destyrelsens afgørelse om, hvorvidt et anmeldt
tilfælde er omfattet af loven, for Ankestyrel-
sen. Arbejdsgiverens aktindsigt er begrænset
til oplysninger, der alene vedrører virksomhe-
dens forhold.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 skal indgives inden
4 uger efter, at klageren har modtaget afgørel-
sen. For skadelidte eller efterladte, der på af-
gørelsens tidspunkt opholder sig på Færøerne
eller i det øvrige Europa uden for Danmark, er
fristen dog 6 uger. Opholder skadelidte eller
de efterladte sig uden for Europa, er fristen 3
måneder.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan se bort fra over-
skridelse af klagefristerne, når der er særlig
grund hertil.

Stk. 4.1 det omfang arbejdsgiveren eller for-
sikringsselskabet har adgang til at anke Ar-
bejdsskadestyrelsens afgørelser til Ankestyrel-
sen og udnytter denne adgang, har anken op-
sættende virkning.

§ 56. Den i medfør af lov om forsikringsvirk-
somhed oprettede erhvervssygdomspool har
ankeadgang som nævnt i § 55 i erhvervssyg-
domssager, som af Arbejdsskadestyrelsen hen-
føres under fordelingen i § 6, stk. 3.

§ 57. Hypotekbankens afgørelser efter § 47,
stk. 2-4, og § 48, stk. 5, kan indbringes for fi-
nansministeren.

Kapitel 10

Erhvervssygdomsudvalget

§ 58. Socialministeren nedsætter et udvalg,
med hvilket Arbejdsskadestyrelsen mindst
hvert andet år skal optage forhandling med
henblik på en almindelig revision af, hvilke

sygdomme der opfylder kravene for at blive
optaget på den i § 10, stk. 1, nr. 1, nævnte for-
tegnelse.

Stk. 2. Udvalget består af en formand og 8
andre medlemmer, der udnævnes for 3 år ad
gangen.

Stk. 3. Socialministeren udnævner udvalgets
formand og medlemmer samt stedfortrædere
for disse. Formanden udnævnes efter indstil-
ling fra Arbejdsskadestyrelsen, et medlem efter
indstilling fra Sundhedsstyrelsen, et medlem
efter indstilling fra Direktoratet for Arbejdstil-
synet, et medlem efter indstilling fra de offent-
lige arbejdsgivere, et medlem efter indstilling
fra Funktionærernes og Tjenestemændenes
Fællesråd, to medlemmer efter indstilling fra
Dansk Arbejdsgiverforening og to medlemmer
efter indstilling fra Landsorganisationen i
Danmark.

Stk. 4. Socialministeren fastsætter udvalgets
forretningsorden.

Kapitel 11
Forskellige bestemmelser

§ 59. Ydelser i henhold til loven kan ikke
danne grundlag for regreskrav mod en skade-
volder, der har pådraget sig erstatningspligt
over for skadelidte eller dennes efterladte.
Skadelidtes eller dennes efterladtes krav mod
den erstatningsansvarlige nedsættes i det om-
fang, forsikringsselskabet har betalt eller er
pligtigt at betale erstatning til de pågældende
efter denne lov.

§ 60. Aftaler mellem forsikringspligtige og
forsikringsberettigede er ugyldige, når de går
ud på eller fører til, at bestemmelser i loven
ikke skal gælde, eller at den forsikrede skal ud-
rede en forsikringspræmie, som efter loven på-
hviler arbejdsgiveren, eller at pligtige ydelser
ikke skal beregnes efter loven. Ligeledes er af-
taler om tilbageholdelse i løn i anledning af
forsikring efter loven ugyldige.

§ 61. Krav, som efter loven tilkommer en
skadelidt eller dennes efterladte, kan ikke gø-
res til genstand for arrest, eksekution eller an-
den retsforfølgning. Retshandler, der afsluttes
af de pågældende med hensyn til sådanne
krav, er ugyldige.

§ 62. Efter overenskomst med andre stater
kan socialministeren fastsætte regler om, i
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hvilket omfang lovens bestemmelser eller be-
stemmelserne i den fremmede stats tilsvarende
lovgivning skal anvendes på forhold, der regu-
leres i loven.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter bestem-
melser om fravigelse af lovens regler i det om-
fang, det er nødvendigt for anvendelse af De
Europæiske Fællesskabers forordninger om
social sikring for arbejdstagere m.v.

§ 63. Når en skade er indtruffet som følge af
forsikrede personers forsøg på redning af men-
neskeliv, jf. § 3, nr. 3, godtgøres vedkommende
forsikringsselskabs ydelser af statskassen.

Stk. 2. Hvis en person, der ikke i øvrigt er
forsikret efter loven, pådrager sig skade ved
forsøg på redning af menneskeliv, jf. § 3, nr. 4,
betaler statskassen ydelserne efter loven.

Stk. 3.1 de tilfælde, der omfattes af stk. 1 og
2, beregnes skadelidtes årsløn efter lovens al-
mindelige regler, uanset om pågældende sam-
tidig er forsikret efter § 8. Dette gælder dog
ikke, hvis anvendelse af § 41, stk. 5, fører til
fastsættelse af en højere årsløn.

§ 64. Staten og kommunerne udreder ydelser
efter loven for skade, som er en følge af ud-
øvelse af borgerlige eller kommunale ombud.

§ 65. Arbejdsskadestyrelsens tjenestemænd
og dermed ligestillede, herunder de til Ar-
bejdsskadestyrelsen knyttede læger, må ikke
være ansat i eller tage del i ledelsen af et for-
sikringsselskab, som har koncession til at drive
arbejdsskadeforsikringsvirksomhed.

§ 66. Efter anmodning kan Arbejdsskadesty-
relsen under anvendelse af denne lovs bestem-
melser i øvrigt afgive udtalelser om spørgsmål
vedrørende personskade, der ikke er omfattet
af loven. Styrelsen kan tillige afgive udtalelser
efter § 10 i lov om erstatningsansvar.

Stk. 2. For sådanne udtalelser betales et be-
løb, der fastsættes af socialministeren.

§ 67. En forsikringspligtig arbejdsgiver, der
undlader at tegne forsikring efter loven eller at
holde forsikringen i kraft, straffes med bøde.

Stk. 2. På samme måde straffes en arbejdsgi-
ver, som ikke rettidigt anmelder en indtruffet
arbejdsskade, jf. kapitel 3.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktie-
selskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber

eller lignende, kan der pålægges selskabet som
sådant bødeansvar.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af staten, en
kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. §
60 i lov om kommunernes styrelse, kan der på-
lægges staten, kommunen eller det kommunale
fællesskab bødeansvar.

§ 68. Staten yder erstatning efter loven til si-
ne tjenestemænd, der er beskæftiget på Færø-
erne, samt til de af staten beskæftigede arbej-
dere, der ikke har fast bopæl dér.

Stk. 2. Afgørelse truffet af Det Færøske
Ulykkesforsikringsråd efter den færøske ulyk-
kesforsikringslovgivning kan i overensstem-
melse med de heri fastsatte regler indbringes
for Den Sociale Ankestyrelse.

§ 69. Arbejdsskadestyrelsen aflægger skrift-
lig beretning med statistiske oversigter én gang
årligt. Beretningen og statistikken skal også
omfatte Erhvervssygdomsudvalgets arbejde.

Kapitel 12

Slutnings- og overgangsbestemmelser

§ 70. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.
Stk. 2. Loven anvendes på

1) arbejdsulykker og kortvarige skadelige på-
virkninger, der indtræder på ikrafttrædel-
sesdatoen eller senere, og

2) erhvervssygdomme, der anmeldes på ikraft-
trædelsesdatoen eller senere.

§ 71. Samtidig ophæves lov om arbejdsska-
deforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af
25. juni 1987 med senere ændringer.

Stk. 2. Lov om arbejdsskadeforsikring an-
vendes dog fortsat på
1) arbejdsulykker og kortvarige skadelige på-

virkninger, der er indtruffet før denne lovs
ikrafttræden, og

2) erhvervssygdomme m.v., der er anmeldt før
denne lovs ikrafttræden.

Stk. 3. I sager, der er omfattet af stk. 2, an-
vendes denne lovs §§ 43, 44, 54 og 55 i stedet
for §§ 39, 40, 53 og 54 i lov om arbejdsskade-
forsikring
1) ved omsætning af løbende årlig erstatning

for tab af erhvervsevne og for tab af forsør-
ger til efterladt ægtefælle m.fl. til kapitalbe-
løb,
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2) ved udbetaling af erstatning og godtgørel-
sesbeløb,

3) ved høring af sagens parter og
4) ved aktindsigt og klageadgang for sagens

parter og arbejdsgiveren.
Stk. 4.1 sager, der er omfattet af lov om for-

sikring mod følger af ulykkestilfælde, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 137 af 26. april 1968 med se-
nere ændringer, som blev ophævet ved den i
stk. 1 nævnte lov med bemærkning om, at lo-
ven fortsat anvendes på ulykkestilfælde, der er
indtrådt før den 1. april 1978, anvendes denne
lovs § 34, stk. 1, og § 43, stk. 1, i stedet for § 34,
stk. 4, og § 36, stk. 1 og 2, i lov om forsikring
mod følger af ulykkestilfælde
1) ved genoptagelse til revision af invaliditets-

erstatningen og
2) ved omsætning af årlig invaliditetserstat-

ning til kapitalbeløb.
Stk. 5. Personer, der er fyldt 67 år, og som

modtager løbende erstatning efter lov om for-
sikring mod følger af ulykkestilfælde, kan for-
lange, at erstatningen, efter at den er nedsat
efter ulykkesforsikringslovens § 32, stk. 4, eller
§ 39, stk. 6, bliver omsat til et kapitalbeløb.

Stk. 6. Fristen, inden for hvilken den i stk. 5
nævnte omsætning af løbende erstatning til ka-
pital kan ske, fastsættes af chefen for Arbejds-
skadestyrelsen, der ligeledes fastsætter regler
for omsætning af rente til efterladte.

§ 72. Rente efter lov om forsikring mod føl-
ger af ulykkestilfælde samt løbende ydelse ef-
ter lov om arbejdsskadeforsikring forhøjes fra
den 1. januar 1993 til 260,8 pct. af den rente
eller løbende ydelse, der svarer til grundløn-

nen. Renterne og de løbende ydelser reguleres
efter denne lovs § 42.

Stk. 2. For efterladte, der som følge af skade-
lidtes død efter denne lovs ikrafttræden har
krav på erstatning efter lov om forsikring mod
følger af ulykkestilfælde eller lov om arbejds-
skadeforsikring, beregnes og reguleres erstat-
ningen på grundlag af den årsløn, der svarer til
det efter stk. 1 fastsatte rente- eller ydelsesbe-
løb.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for forsikrin-
ger, der er tegnet efter §§ 55, 58, 59 og 74 i lov
om forsikring mod følger af ulykkestilfælde.

§ 73. Socialministeren fastsætter, hvilke ad-
ministrative forskrifter udstedt efter den tidli-
gere lov der forbliver i kraft efter den 1. januar
1993.

§ 74. De godkendelser af forsikringsselska-
ber, der er meddelt efter den tidligere ulykkes-
forsikringslovgivning og arbejdsskadeforsik-
ringslovgivning, har fortsat gyldighed. Det
samme gælder en arbejdsgivers fritagelse for at
afgive risikoen efter ulykkesforsikringsloven,
meddelt i medfør af ulykkesforsikringslovens §
15, stk. 13. Sådanne arbejdsgivere har samme
retsstilling efter denne lov som et forsikrings-
selskab. Fordeling af bidrag efter denne lovs §§
5, stk. 3, 6, stk. 3,48, stk. 4, og 51, stk. 2, foreta-
ges efter nærmere regler fastsat af Arbejdsska-
destyrelsen i samarbejde med Finanstilsynet.

§ 75. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i
kraft i Grønland med de ændringer, som følger
af de særlige grønlandske forhold.

Givet på Amalienborg, den 20. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.
/Else Winther Andersen
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Uddrag af

Lovbekendtgørelse nr. 778 af 17/9 1992
om opkrævning af indkomst- og formueskat

for personer m.v.

(Kildeskat)Da)

Afsnit I

Skattepligten
b)

§ 1. Pligt til at svare indkomst- og formueskat
til staten i overensstemmelse med reglerne i
denne lov påhviler:

1. personer, der har bopæl her i landet,
2. personer, der inden for de sidste 4 år har haft

bopæl her i landet, medmindre de godtgør at
være undergivet indkomstbeskatning til
fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Det
er dog en betingelse, at beskatningen ikke
sker efter regler, der er åbenbart lempeligere
end reglerne i Danmark. Afgørelsen af,
hvorvidt indkomstbeskatning til fremmed
stat, Færøerne eller Grønland kan anses for
åbenbart lempeligere end efter reglerne i
Danmark, foretages på grundlag af en sam-
let vurdering. Der henses tillige til, om en
egentlig indkomstbeskatning foretages, om
indkomstbeskatningen i princippet omfatter
de samlede indtægter, uanset hvorfra de hid-
rører, og om indkomstbeskatningen sker ef-
ter reglerne for derboende personer,

3. personer, der uden at have bopæl her i lan-
det opholder sig her i et tidsrum af mindst 6

a) Secirk.nr. 135 af 4/111988. der indeholder kommentarer til
de fleste at lovens bestemmelser. Hvor andre cirkulærer sta-
dig er gældende, henvises der til dem t noter til de enkelte

måneder, heri medregnet kortvarige ophold
i udlandet på grund af ferie eller lignende,

4. danske statsborgere, der uden at være om-
fattet af bestemmelserne under nr. 1-3 gør
tjeneste eller varigt opholder sig om bord på
skibe med hjemsted her, medmindre de
godtgør, at de har bopæl i udlandet, eller at
de aldrig har haft bopæl her i landet. Uden-
landsk statsborger, der inden sin tjeneste el-
ler sit ophold om bord senest har været skat-
tepligtig her i landet i medfør af bestemmel-
serne i nærværende paragraf, sidestilles i
denne forbindelse med dansk statsborger,

5. danske statsborgere, som af den danske stat
er udsendt til tjeneste uden for riget, og som
ikke er omfattet af bestemmelserne foran
under nr. 1-3, samt de med disse personer
samlevende ægtefæller og de hos dem hjem-
meværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved
indkomstårets begyndelse, når de pågæl-
dende ægtefæller og børn er danske stats-
borgere, og de ikke er undergivet indkomst-
beskatning til fremmed stat efter reglerne for
derboende personer,

6. dødsboer, der skiftes her i landet.
Stk. 2. Skatteministeren kan bestemme, hvor-

vidt indkomstbeskatning til en fremmed stat,

paragraffer. Evt. nyt cirkulære søges optaget under »Sene-
ste bekendtgørelser og cirkulærer«,

b) Om §§ 1-3 se cirk. nr. 237 af 30/12 1987 (skatteflugt).
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Færøerne eller Grønland opfylder betingelser-
ne i stk. 1, nr. 2, 3. og 4. pkt.c>

§ 2. Pligt til at svare indkomst- og formueskat
til staten påhviler endvidere personer, der ikke
omfattes af bestemmelserne i § 1, og dødsboer,
der behandles i udlandet, for så vidt de pågæl-
dende personer eller dødsboer

a) oppebærer indkomst her fra landet af den i
§ 43, stk. 1, nævnte art hidrørende fra virk-
somhed udført heri landet,d)

b) oppebærer indkomst her fra landet, der i
medfør af § 43, stk. 2, litra a)-g) og litra i),
skal henregnes til A-indkomst,

c) oppebærer indkomst hidrørende fra virk-
somhed udført her i landet, der i medfør af
§ 43, stk. 2, litra h), skal henregnes til
A-indkomst

d) - udøver et erhverv med fast driftssted her
i landet eller deltager i en erhvervsvirk-
somhed med fast driftssted her, eller

- er berettiget til løbende ydelser hidro-
rende fra en sådan virksomhed eller fra
afståelsen af en sådan virksomhed, når
ydelserne ikke er udbytte, afdrag på et
tilgodehavende, renter eller royalties, el-
ler

- har bortforpagtet en sådan virksomhed,
e) ejer fast ejendom her i landet eller nyder

indtægter af samme eller af her i landet op-
rettet familiefideikommis øf. lov nr. 139 af
1. maj 1954 § 2, stk. 1), herunder kapital
båndlagt i overensstemmelse med reglerne
i § 4 i lov nr. 563 af 4. oktober 1919 eller i § 6
ilovnr. 139 af 1. maj 1954,

0 oppebærer udbytteindtægter, i hvilke der i
henhold til § 65 skal foretages indeholdelse
af udbytteskat, modtager udbytter i øvrigt
omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, el-
ler modtager afståelsessummer omfattet af
ligningslovens § 16 B, stk. 2,

g) (Ophævet)
h) oppebærer renter fra kilder her i landet

som nævnt i stk. 5,
i) oppebærer royalty hidrørende fra kilder

her i landet, jf. § 65 C, stk. 4,
j) oppebærer indkomst af den i § 43, stk. 1,

nævnte art for arbejde udført om bord på
skib med hjemsted her i landet. Med skib
med hjemsted her i landet sidestilles skib,
der har hjemsted på Færøerne, i Grønland
eller i udlandet, såfremt det uden besæt-
ning overtages til befragtning af dansk re-

c) Se bckg. nr. 646 af 22/9 1987. Evt. ny bekg. soges optaget
under »Seneste beke. occirk.«

deri. Skib med hjemsted her i landet, som
uden besætning overtages til befragtning af
udenlandsk rederi, anses ikke for et skib
med hjemsted her i landet.

Stk. 2. Indkomstskattepligten i medfør af stk.
1, litra a), b), d) og e), omfatter alene de dér
nævnte indtægter, ligesom udgifter kun kan
fratrækkes i det omfang, de vedrører disse ind-
tægter.

Stk.. 3. Indkomstskattepligten i medfør af stk.
1, litra c), er endeligt opfyldt ved den i henhold
til § 48 B foretagne indeholdelse af A-skat.

Stk. 4.2) Indkomstskattepligten i medfør af
stk. 1, litra f), er endeligt opfyldt ved den i hen-
hold til § 65 foretagne indeholdelse af udbytte-
skat eller den skat, som skal betales i henhold
til §65 A, stk. 1.

SVA:. 5. Indkomstskattepligten i medfør af stk.
1, litra h), omfatter kun personer, som har været
skattepligtige efter § 1 i én eller flere perioder
på i alt mindst 5 år inden for de seneste 10 år før
ophør af skattepligten efter § 1. Indkomstskat-
ten beregnes som 30 pct. af renteindtægten.
Indkomstskattepligten er endeligt opfyldt ved
den erlagte skat. Reglerne i 1.-3. punktum gæl-
der dog ikke for renter af fordringer, som er
knyttet til et fast driftssted omfattet af stk. 1, li-
tra d). Renter medregnes til den skattepligtige
indkomst for det indkomstår, hvori de forfalder
til betaling. Ved indtræden eller ophør af ind-
komstskattepligt i medfør af stk. 1, litra h), fin-
der ligningslovens § 5 B tilsvarende anvendel-
se. Skatteministeren kan fastsætte nærmere
regler for påligningen og opkrævningen af ren-
teskatten. d'>

Stk. 6. Indkomstskattepligten i medfør af stk.
1, litra i), er endeligt opfyldt ved den i henhold
til § 65 C foretagne indeholdelse af royaltyskat.

Stk. 7. Indkomstskattepligten i medfør af stk.
1, litra j), omfatter alene de dér nævnte indtæg-
ter. Udgifter kan kun fratrækkes i det omfang,
de vedrører disse indtægter. Foretages der in-
deholdelse af skat i henhold til § 48 C, stk. 1,
indrømmes der dog ikke fradrag ved indkom-
stopgørelsen. Ved indeholdelsen af skat i hen-
hold til § 48 C, stk. 1, er indkomstskattepligten i
medfør af stk. 1, litra j), endelig opfyldt.

Stk. 8. Formueskattepligten omfatter alene
formue, hvorfra de under stk. 1, litra d) og e),
nævnte indtægter hidrører, ligesom gæld og an-
dre byrder kun kan fratrækkes i det omfang, de
hviler på denne formue.

§ 3. Undtaget fra skattepligten er:

d) Se S.D.-cirk. nr. 24 af 27/7 1981.
d1) Se bekc.nr.330af 28/5 1991 samt cirk.nr. 237af 30/12 1987

(skatteflugt) kap. 1 G.
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1) Kongen og dennes ægtefælle.
2) Medlemmer af det kongelige hus, som er

børn af danske konger, eller for hvem der i
henhold til grundlovens § 11 er fastsat år-
penge, samt deres ægtefæller.

3) Dødsboer efter de under 1) og 2) nævnte
personer.

Stk. 2. Fremmede staters herværende diplo-
matiske repræsentanter, repræsentationernes
personale, disse persongruppers familiemed-
lemmer samt tjenestepersonale og privat tje-
nerskab beskattes i overensstemmelse med reg-
lerne i Wienerkonventionen om diplomatiske
forbindelser, jf. lov nr. 252 af 18. juni 1968 om
diplomatiske forbindelser samt Udenrigsmini-
steriets bekendtgørelser nr. 355 af 18. oktober
1968 og nr. 107 af 11. november 1968 (Lovti-
dende C).

Stk. 3. Fremmede staters herværende konsu-
lære repræsentanter, repræsentationernes per-
sonale, disse persongruppers familiemedlem-
mer samt repræsentationernes tjenestepersona-
le beskattes i overensstemmelse med reglerne i
Wienerkonventionen om konsulære forbindel-
ser, jf. lov nr. 67 af 8. marts 1972 om konsulære
forbindelser.

§ 4. Ægtefæller beskattes hver af deres ind-
komst og formue.

Stk. 2. For samlevende ægtefæller, der begge
er skattepligtige her i landet efter § 1, foretages
opgørelsen af deres skattepligtige indkomst og
formue og beregningen af deres indkomst- og
formueskat efter reglerne i denne lovs afsnit III
og efter personskatteloven.

Stk. 3. Ved separation eller skilsmisse mel-
lem samlevende ægtefæller anses samlivet i
skattemæssig henseende for ophævet på tids-
punktet for separationen eller skilsmissen.

Stk. 4. Ved samlivsophævelse uden separa-
tion eller skilsmisse.anses samlivet i skattemæs-
sig henseende for ophævet med udgangen af
det indkomstår, i hvilket ophævelsen af samli-
vet har fundet sted.

Stk. 5. Genoptager ægtefæller samlivet efter
separation eller samlivsophævelse, anses sam-
livet også i skattemæssig henseende for genop-
taget på dette tidspunkt.

Stk. 6. Bortfalder skattepligten efter § 1 foren
af ægtefællerne eller for begge, anses samlivet i
skattemæssig henseende for ophævet på tids-
punktet for skattepligtens bortfald.c)

§ 5. Børn ansættes selvstændigt til skat.0

c) Se cirk. nr. 22 af 9/12 1986 (under personskattelov) ogcirk.
nr. 135 af 4/11 1988. pkt. 18-19.

O Se cirk. nr. 135 af 4/11 19K8. pkt. 27-31.

Stk. 2. Har barnet modtaget en indtægtsny-
delse eller formue som gave fra sine forældre,
stedforældre eller plejeforældre, beskattes ind-
tægtsnydelsen eller formuen og dennes afkast
hos giveren, hvis denne er fuldt 'skattepligtig
her til landet. Dette gælder dog kun til udløbet
af det kalenderår, i hvilket barnet fylder 18 år,
eller til bamet indgår ægteskab. Har barnet
modtaget gaven før den 1. januar 1969. og var
barnet ved modtagelsen af gaven selvstændigt
skattepligtig som følge af, at det forinden havde
modtaget en formue ved arv eller gave fra andre
end forældrene, sker beskatningen fortsat hos
barnet.

Stk. 3. Hvis et barn, der ved begyndelsen af
indkomståret ikke er fyldt 15 år, har arbejde i
en erhvervsvirksomhed, der drives af dets for-
ældre, stedforældre eller plejeforældre, kan
disse ikke fradrage lønnen til barnet ved opgø-
relsen af den skattepligtige indkomst, og løn-
nen skal ikke medregnes ved opgørelsen af bar-
nets skattepligtige indkomst.

Stk. 4. Til et barns indtægt medregnes ikke,
hvad forældre, stedforældre eller plejeforældre
har ydet barnet i helt eller delvis underhold,
medmindre det udgør vederlag for arbejde i en
af forældrenes erhvervsvirksomhed og kan fra-
drages i yderens skattepligtige indkomst eller
ydes i form af underholdsbidrag, jf. dog lig-
ningslovens §§ 10 og 11.

Stk. 5. Beløb, der i henhold til lov om uddan-
nelsesopsparing er indsat på en uddannelses-
konto eller i henhold til lov om boligsparekon-
trakter er opsparet i henhold til en boligspare-
kontrakt, samt renter heraf medregnes alene
ved opgørelsen af barnets skattepligtige formue
og indkomst. Stk. 2 finder dog tilsvarende an-
vendelse på indskud og renter heraf, der i hen-
hold til §§ 7 og 11 i lov om uddannelsesopspa-
ring og i henhold til §§ 6 og 7 i lov om boligspa-
rekontrakter frigives uden præmie.

Afsnit II

Skattepligtens omfang, dens indtræden og ophør

§ 6. Indkomst- og formueskattepligten består
med de af de nedenstående bestemmelser føl-
gende modifikationer i den periode, i hvilken
de i § 1 eller § 2 angivne betingelser for skatte-
pligt er opfyldt.

§ 7. For en person, der erhverver bopæl her i
landet uden samtidig at tage ophold her, ind-
træder skattepligt i henhold til bestemmelsen i
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§ I, nr. I, først, når han tager ophold her i lan-
det. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt
ophold her i landet på grund af ferie eller lig-
nende.

Stk. 2. Bestemmelsen i § I, nr. 2, finder ved
fraflytning til fremmed stat, Færøerne eller
Grønland alene anvendelse, når den tidligere
bopæl her i landet har strakt sig over et sam-
menhængende tidsrum af mindst 4 år.
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§ 76.1 forskrifter, der udfærdiges i medfør af
loven, kan der fastsættes straf af bøde for over-
trædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 77. Er en af de i §§ 74 og 76 nævnte lovover-
trædelser begået af et aktieselskab, andelssel-
skab eller lignende, kan der pålægges selskabet
som sådant bødeansvar.

§ 78. Sager angående overtrædelserne be-
handles som politisager. De i lov om rettens
pleje kapitel 72 og 73 omhandlede retsmidler
finder anvendelse i samme omfang som i sager,
som det efter de almindelige regler tilkommer
statsadvokaten at forfølge.

§ 79. Såfremt overtrædelsen ikke skønnes at
ville medføre højere strafend bøde, kan skatte-
ministeren eller den, han bemyndiger dertil, til-
kendegive den pågældende, at sagen kan afgø-
res uden retslig forfølgning, såfremt han erken-
der sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig
rede til inden for en nærmere angivet frist, der
efter begæring kan forlænges, at betale en i til-
kendegivelsen angivet bøde.d)

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte til-
kendegivelse finder bestemmelsen i retsplejelo-
ven om indholdet af anklageskrift i politisager
tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver
den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller
afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Afsnit IX

Forskellige bestemmelser

§ 80.2) Samlevende ægtefæller har ret til at
blive gjort bekendt med hinandens selvangivel-
ser i udfyldt stand, forinden de indsendes til lig-
ningsmyndigheden. Hver ægtefælle kan ved
henvendelse til ligningsmyndigheden begære
oplysning om indholdet af selvangivelsen og
om skatteansættelsen for indkomstår, i hvilke
de er samlevende.

Stk. 2. Enhver af ægtefællerne kan i overens-
stemmelse med de regler, der, i øvrigt gælder
herom, klage over den anden ægtefælles ansæt-
telse eller over, at ansættelse ikke har fundet
sted.d')

§ 81. Skattepligtige personer, som modtager
en selvangivelse, der er udfyldt af skattemyn-
dighederne, kan undlade at indsende den, hvis
de finder, at de anvendte oplysninger er korrek-
te og fyldestgørende.

§ 82. Børn, der ved begyndelsen af indkomst-
året ikke er fyldt 15 år, er ikke pligtige at indgi-
ve selvangivelse og skal ikke medtages ved
skatteansættelsen, medmindre de i indkomst-
året har haft skattepligtig indkomst eller ved
indkomstårets udløb ejer skattepligtig formue.

§ 83. Når A-indkomst udbetales gennem
Lønmodtagernes Garantifond, påhviler det
den, der skulle have foretaget indeholdelse, så-
fremt udbetalingen ikke var foretaget af fon-
den, at indbetale som A-skat til det offentlige
det beløb, som fonden efter § 2, stk. I, 3. pkt., i
loven om Lønmodtagernes Garantifond fra-
trækker for kildeskat forinden udbetalingen.
Reglerne om indeholdelse finder herved an-
vendelse i det omfang, de efter deres indhold er
forenelige med foranstående.

Stk. 2. I forhold til A-indkomstmodtageren
træder det beløb, som fonden fratrækker for
kildeskat, i stedet for A-skat af indkomsten.

§ 84. Den indeholdelsespligtige skal skriftligt
holde modtageren af A-indkomst underrettet
om indeholdelserne efter regler, der fastsættes
af skatteministeren.

Stk. 2. Vægrer den indeholdelsespligtige sig
ved at give den i stk. 1 nævnte underretning til
modtageren af A-indkomst, kan denne ved
henvendelse til skattemyndigheden begære, at
underretningen søges tilvejebragt ved skatte-
myndighedens mellemkomst. Underretningen
kan fremtvinges ved pålæg af daglige bøder,
der fastsættes af skatteministeren eller den, han
bemyndiger dertil.

Stk. 3. Skatteministeren bestemmer, hvor
lang tid-de indeholdelsespligtige skal opbevare
de for underretningen fornødne bilag m.v.e)

c) SeS.D.-cirk. nr. 20 af 18/4 1988 og nr. 47 af 4/11 1988.
d) Scbekg. nr. 33Oaf 28/5 199H56. cirk. nr. 221 af 26/11 1990

pkt. 7 og S.D -ark. nr. 46 af 30/12 1985. Om inddrivelse se
endvidere bcku. nr 490 af 25/6 1991 (under inddrivelses-

d') § 80. stk. 2. om pligt for en ægtefælle, der ikke har haft skat-
tepligtig indkomst eller formue, til at afgive erklæring
herom er ophævet som overflødie ved lov nr. 227 af 14/5
1992 S 2 med virknine fra 1/8 1992".
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Uddrag af

Bekendtgørelse af
lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v.

(personskatteloven)1)

Herved bekendtgøres lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lov-
bekendtgørelse nr. 582 af 7. august 1991 med de ændringer, der følger af lov nr. 835 af 18. december 1991, lov
nr. 887 af 21. december 1991, lov nr. 895 af 21. december 1991, lov nr. 234 af 8. april 1992, lov nr. 489 af 24. juni
1992, lov nr. 491 af 24. juni 1992, lov nr. 492 af 24. juni 1992, lov nr. 499 af 24. juni 1992 og lov rtr. 569 af 24. juni
1992.

Opgørelse af skattepligtig indkomst

§ 1. For personer, der er skattepligtige her til
landet, opgøres den skattepligtige almindelige
indkomst efter skattelovgivningens almindeli-
ge regler med de ændringer, der følger af denne
lov.

§ 2. Foruden den skattepligtige almindelige
indkomst opgøres personlig indkomst, kapital-
indkomst og udbytteindkomst.

§ 3. Personlig indkomst omfatter alle de ind-
komster, der indgår i den skattepligtige ind-
komst, og som ikke er kapitalindkomst.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den personlige ind-
komst fradrages
1) udgifter, som i årets løb er anvendt til at

erhverve, sikre og vedligeholde indkomst
ved selvstændig erhvervsvirksomhed, dog
med undtagelse af de i § 4, stk. 1, nr. 1,2,7
og 8, og ligningslovens § 13 nævnte udgif-
ter,

Tf) udgifter, som nævnt i ligningslovens §§ 8,
stk. 1, 8 B, 8 C, 8 I, 8 J, 8 K, 8 L, 14, stk. 1,
14 F og 27 B, stk. 4, og overført indkomst
efter kildeskattelovens § 25 A, stk. 3-5,
ved selvstændig erhvervsvirksomhed,

3) bidrag og præmier til pensionsordninger
m.v. i samme omfang som nævnt i pen-
sionsbeskatningslovens §§ 18 og 52,

Skattemin. II. kt. 92-311-9

4) henlæggelser efter investeringsfondsio-
ven,

5) forskelsbeløb og nedskrivning på husdyr-
besætninger efter lov om den skattemæs-
sige behandling af husdyrbesætninger §§
2 og 8,

6) nedskrivning af varelager efter varelager-
lovens § l,stk.4.

§ 4. Kapitalindkomst omfatter det samlede
nettobeløb af

1 ) renteindtægter og renteudgifter,
2) skattepligtige gevinster og fradragsbe-

rettigede tab efter kursgevinstioven,
3) beregnet kapitalafkast i selvstændig er-

hvervsvirksomhed efter virksomheds-
skattelovens § 7,

4) aktieudbytte omfattet af ligningslovens §
16 A bortset fra beløb omfattet af § 4 a,
stk. l,nr. 1 og3,

5)3) skattepligtig fortjeneste eiler skatteplig-
tige afståelsessummer efter aktieavance-
beskatningslovens §§ 2, 2 a og 2 c eller
ligningslovens § 16 B bortset fra beløb
omfattet af § 4 a, stk. 1, nr. 2,

5a) skattepligtig fortjeneste og fradragsbe-
rettiget tab ved udlodning af likvida-
tionsprovenu og afståelse af andelsbevi-
ser m.v. efter aktieavancebeskatningslo-
vens § 2 b,

HLOV
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6) overskud eiler underskud af en- eiler to-
famiiieshuse m.v., fritidshuse, ejerlejlig-
heder, grunde og lignende, jf. ligningslo-
vens § 15 A,

7) de i ligningslovens § 8, stk. 3, omhandle-
de provisioner m.v.,

8) beiøb efter virksomhedsskattelovens §
11, stk. 4, sidste pkL,

9) nedslag efter lov om nedslag i skattean-
sættelsen for renteindtægter m.v. §§ 3 og
4,

10) indkomst ved selvstændig erhvervsvirk-
somhed, når antallet af ejere er større
end 10 og den skattepligtige ikke delta-
ger i virksomhedens drift i væsentligt
omfang,

11) indbetalinger som nævnt i ligningslo-
vens § 14A,stk.l,

12)4) indkomst fra udlejning af andre aktiver
end ikke afskrivningsberettiget fast ejen-
dom og inventar heri uanset antai ejere,
når formidling eller administration af
udlejning varetages af en anden virk-
somhed for flere end 10 personer og den
skattepligtige ikke deltager i virksomhe-
dens drift i væsentligt omfang. Lignings-
rådet kan tillade, at denne regel ikke skal
anvendes for afskrivningsberettiget fast
ejendom og inventar heri, når det efter
rådets skøn må anses for godtgjort, at
udlejningen ikke udgør en del af en fæl-
les udlejning for ejerne, og omstændig-
hederne i øvrigt taler derfor,

13) indkomst fra udlejning af andre aktiver
end ikke afskrivningsberettiget fast ejen-
dom og inventar heri uanset antal ejere,
når flere end 10 personer som led i en
fælles udlejning udlejer aktiver til sam-
me lejer og den skattepligtige ikke delta-
ger i virksomhedens drift i væsentligt
omfang,

14) vederiag, der omfattes af ligningslovens
§5 C,

15)s) afkast efter pensionsbeskatningslovens §
53 A, stk. 3.

Stk. 2. Fradragsberettigede omkostninger,
der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og
vedligeholde kapitalindkomst, fradrages ved
opgørelsen af denne.

Stk. 3. Personer skal medregne indtægter og
udgifter som nævnt i stk. 1-2 ved opgørelsen af
den personlige indkomst, hvis de driver virk-
somhed som bankierer eiler vekselerere og ind-
tægterne og udgifterne hidrører fra denne virk-

somhed. Det samme gælder, hvis de i øvrigt ud-
øver næring ved køb og salg af fordringer eller
driver næringsvirksomhed ved finansiering.
Endvidere medregnes i den personlige ind-
komst gevinster og tab på fordringer og kon-
trakter, som omfattes af § 4 i lov om skattemæs-
sig behandling af gevinst og tab på fordringer
og gæld.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 4,
medregnes udlodninger, bortset fra normal for-
rentning af en indbetalt medlemskapital, fra
selskaber og foreninger som nævnt i aktieavan-
cebeskatningsiovens § 2 b dog til den-pérsonii-
ge indkomst.

Stk. 5. Stk. 1, nr. 13, gælder dog ikke udlej-
ning af aktiver til privat benyttelse.

§ 4 a. Udbytteindkomst omfatter det samlede
beløb af:
1) aktieudbytte efter ligningslovens §46 A fra

selskaber, der er skattepligtige efter sel-
skabsskattelovens § l,stk. l,nr. 1 og2,

2) afståelsessummer efter ligningslovens § 16
B, der modtages fra selskaber, der er skatte-
pligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. I,
nr. 1-2,

3) udlodninger fra investeringsforeninger, der
udsteder omsættelige beviser for medlem-
mernes indskud, og som ifølge deres ved-
tægter er forpligtet til inden fristen for indgi-
velse af selvangivelse at udlodde de i ind-
komståret indtjente renter, udbytter, kursge-
vinster og aktieavancer som nævnt i sel-
skabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, litra a-c.
Det gælder dog kun den del af beløbet, der
svarer til forholdet meilem foreningens sam-
lede indtægt ved udbytte fra selskaber om-
fattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr.
1-2, og foreningens samlede udlodning.

Stk. 2. Udbytteindkomst indgår ikke i den
skattepligtige indkomst.

Beregning af indkomstskat

§ 5. Indkomstskatten til staten opgøres som
summen af
1) almindelig indkomstskat efter § 6,
2) 12 pct-s indkomstskat efter § 7,
3) 6 pct.s indkomstskat efter § 8 og
4) skat af udbytteindkomst efter § 8 a.

§ 6. Almindelig indkomstskat beregnes med
22 pet. af den skattepligtige indkomst.



§ 7. Skatten efter § 5, nr. 2, beregnes med 12
pct. af den del af den personlige indkomst, der
overstiger et grundbeløb på 200.000 kr. Grund-
beløbet reguleres efter § 20.

§ 8. Skatten efter § 5, nr. 3, beregnes med 6
pcL af den personlige indkomst med tillæg af
positiv kapitalindkomst, i det omfang denne
sum overstiger et bundfradrag på 140.000 kr.
Bundfradraget reguleres efter § 20.

Stk. 2. Hvis en gift persons personlige ind-
komst med tillæg af positiv kapitalindkomst er
lavere end det i stk. 1 nævnte bundfradrag, for-
højes den anden ægtefælles bundfradrag med
forskelsbeløbet. Forhøjelsen kan dog højst ud-
gøre et til bundfradraget svarende beløb. Er ka-
pitalindkomsten negativ, fragår den i den an-
den ægtefælles positive kapitalindkomst ved
beregningen af skat efter § 5, nr. 3. Det er en for-
udsætning, at ægtefællerne er samlevende ved
indkomstårets udløb.

Stk. 3. Dør en gift person, der levede sammen
med sin ægtefælle ved dødsfaldet, indrømmes
der to fradrag efter stk. 1 ved beregningen af af-
dødes skat, når afdøde er omfattet af kildeskat-
telovens § 14, stk. 1-9. Den længstlevende æg-
tefælle er i samme tilfælde berettiget til to fra-
drag efter stk. 1 ved beregningen af skatten for
dødsåret, medmindre længstlevende lever sam-
men med en ny ægtefælle ved udgangen af
dødsåret. Overførsel af uudnyttede fradrag
mellem afdødes og ægtefællens ansættelser fo-
retages ikke.

Stk. 4. Hvis der efter kildeskattelovens §§ 13
eller 20 C, stk. 1,2. pkt., foretages en ansættelse
af afdødes og længstlevendes indkomst i døds-
året, kan et eventuelt uudnyttet fradrag efter
stk. I overføres til forhøjelse af den anden ægte-
fælles fradrag efter stk. 1. Det er en forudsæt-
ning, at ægtefællerne var samlevende ved døds-
faldet, og at den længstlevende ægtefælle ikke
lever sammen med en ny ægtefælle ved udgan-
gen af dødsåret.

§ 8 a. Skat af udbytteindkomst, der ikke over-
stiger et grundbeløb på 26.400 kr., beregnes
som en endelig skat på 30 pct. Indeholdt udbyt-
teskat efter kildeskattelovens § 65 af udbyt-
teindkomst, der ikke overstiger grundbeløbet,
er endelig betaling af skatten, og udbytteskat-
ten modregnes ikke i slutskatten efter kilde-
skattelovens § 67.

Stk. 2. Skat af udbytteindkomst, der oversti-
ger et grundbeløb på 26.400 kr., beregnes med

45 pct. Skat af udbytteindkomst, der overstiger
grundbeløbet, indgår i slutskatten, og den ud-
bytteskat, der er indeholdt i denne del af udbyt-
tet efter kildeskattelovens § 65, modregnes i
slutskatten efter kildeskattelovens § 67.

Stk. 3. Er en gift persons udbytteindkomst la-
vere end det i stk. 1-2 nævnte grundbeløb, for-
højes den anden ægtefælles grundbeløb med
forskelsbeløbet. Det er en forudsætning, at æg-
tefællerne er samlevende ved indkomstårets
udløb.

Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse,
såfremt en gift person dør og der foretages en
ansættelse af afdødes og længstlevendes ind-
komst i dødsåret efter kildeskattelovens §§ 13
eller 20 C, stk. 1,2. pkt Det er en forudsætning,
at ægtefællerne var samlevende ved dødsfaldet,
og at den længstlevende ægtefælle ikke lever
sammen med en ny ægtefælle ved udgangen af
dødsåret.

Stk. 5. Grundbeløb i stk. 1-2 reguleres efter §
20.

§ 9. Den efter §§ 6-8 og 8 a, stk. 2, nævnte be-
regnede indkomstskat til staten skal, efter at
skattebeløbene er reguleret efter § 13, nedsæt-
tes med skatteværdien af personfradrag. I det
omfang skatteværdien ikke kan fradrages i den
almindelige indkomstskat efter § 6, fragår den i
nævnte rækkefølge i skatterne efter §§ 7, 8 og 8
a, stk. 2. Personfradrag opgøres efter §§ 10-11
og skatteværdien heraf efter § 12. Indkomst-
skatterne til kommune og amtskommune samt
kirkelige afgifter nedsættes på tilsvarende må-
de. Nedsætteisen beregnes dog på grundlag af
de i § 5, stk. 1, i lov om kommunal indkomstskat
og § 8 i lov om udskrivning af skat til amtskom-
munen nævnte personfradrag.

Personfradrag

§ 10. For her i landet fuldt skattepligtige per-
soner udgør personfradragets grundbeløb ved
beregning af indkomstskat til staten 27.100 kr.,
jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2.6) For personer, som ved udgangen af
indkomståret opfylder aldersbetingelsen efter
lov om social pension for at modtage folkepen-
sion, er personfradragets grundbeløb 27.100 kr.
Det samme gælder for personer, der modtager
eller får forskud på førtidspension eller modta-
ger invaliditetsydelse med bistands- eiler pleje-
tillæg. Dog udgør personfradragets grundbeløb
48.300 kr., såfremt



1) den skattepligtige ved indkomstårets udløb
er enlig som nævnt i stk. 3,

2} den skattepligtige i lobet af indkomståret
har indgået et samlivsforhold eller

3) den skattepligtige i løbet af indkomståret
har indgået ægteskab, medmindre den skat-
tepligtige ved udløbet af det forudgående
indkomstår levede i et samlivsforhold.

Stk. 3. Som enlig anses en person, der ikke
lever i et samlivsforhold, hvor parterne gennem
kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på an-
den måde bidrager til den fælles husførelse, og
hvor samlivet kan føre til ægteskab efter dansk
ret. Oen skattepligtige skal ved ansøgning om
førtidspension m.v., eller når aidersbetingelsen
opfyldes for folkepension efter lov om social
pension, afgive erklæring herom til den myn-
dighed, der varetager administrationen af lov
om social pension. Den skattepligtige skal un-
derrette denne myndighed, hvis betingelsen for
personfradrag med grundbeløb 48.300 kr. bort-
falder eller ikke opfyldes. Den nævnte myndig-
hed giver meddelelse til skattemyndigheden
om de personer, som opfylder eiler ikke længe-
re opfylder betingelsen.

Stk. 4. For personer, som ved indkomstårets
udløb ikke er fyldt 18 år og ikke har indgået æg-
teskab, udgør personfradragets grundbeløb
17.000 kr.

Stk. 5. I det omfang en gift person, der er
samlevende med ægtefællen ved indkomstårets
udløb, ikke kan udnytte skatteværdien af per-
sonfradragene, benyttes den ikke udnyttede del
af skatteværdien til nedsættelse efter § 9 af den
anden ægtefælles skatter.

Stk. 6J) For personer, som har valgt beskat-
ning efter kildeskattelovens § 48 E, finder reg-
lerne i stk. 1-4. ikke anvendelse ved beregnin-
gen af skatten af den indkomst, der omfattes af
kildeskattelovens § 48 E.

Stk. 7?) For personer, som er skattepligtige
efter kildeskattelovens § 2, nedsættes de bereg-
nede skatter med skatteværdien af et personfra-
drag efter regierne i stk. 1—4, hvis de skatteplig-
tige indtægter er omfattet af kildeskattelovens §
43, stk. 1 eller stk. 2, litra b, c, d og f. Kildeskat-
telovens § 4, stk. 6, finder ikke anvendelse ved
tildeling af personfradrag efter stk. 2. Bestem-
melserne i 1. pkt. finder ikke anvendelse, i det
omfang de skattepligtige indtægter beskattes
efter regierne i kildeskattelovens § 48 C.

Stk. 8. Dør en ugift person eller en gift per-
son, der ikke levede sammen med sin ægtefælle
ved dødsfaldet, skal den skat, der beregnes for

tiden fra indkomstårets begyndelse til dødsfal-
det, nedsættes med skatteværdien af et person-
fradrag.

Stk. 9. Dør en gift person, der levede sammen
med sin ægtefælle ved dødsfaldet, skal den
skat, der beregnes for tiden fra indkomstårets
begyndelse til dødsfaldet, nedsættes med skat-
teværdien af to personfradrag, når afdøde er
omfattet af kildeskattelovens § 14, stk. 1-9. Den
længstlevende ægtefælle er i samme tilfælde
berettiget til to personfradrag ved beregningen
af skatten for dødsåret, medmindre længstle*^
vende lever sammen med en ny ægtefælle ved -
udgangen af dødsåret. Overførsel af uudnytte-
de personfradrag efter stk. 5 mellem afdødes og
længstlevendes ansættelser foretages ikke.

Stk. 10. Hvis der efter kildeskattelovens §§ 13
eller 20 C, stk. 1,2. pkt., foretages en ansættelse
af afdødes og længstlevendes indkomst i døds-
året, skal den skat, der beregnes af afdødes ind- ;
komst for tiden fra indkomstårets begyndelse
til dødsfaldet, nedsættes med skatteværdien af
et personfradrag. Skatten af længstlevendes
indkomst nedsættes ligeledes med skatteværdi-
en af et personfradrag. Hvis afdøde og længst-
levende ikke var samlevende ved dødsfaldet,
overføres uudnyttede personfradrag ikke mel-
lem afdødes og - længstlevendes ansættelser.
Hvis de derimod var samlevende ved dødsfal-
det, kan overførsel ske, medmindre længstle-
vende lever sammen med en ny ægtefælle ved
udgangen af dødsåret.

Stk. 11. Ved nedsættelse af afdødes skat efter
stk. 8—10 bruges de personfradrag, som afdøde
var berettiget til forud for dødsfaldet. Ved ned-
sættelse af længstlevendes skat efter stk. 8-10
bruges de personfradrag, som længstlevende
var berettiget til forud for dødsfaldet.

Stk. 12. De nævnte grundbeløb reguleres ef-
ter § 20.

§ 11.') Hvis den skattepligtige i indkomståret
har modtaget ydelser efter kapitel 9 i lov om so-
cial bistand, nedsættes personfradraget, herun-
der eventuelt overført fradrag efter § 10, stk. 5.
Nedsættelsen udgør en så stor del af personfra-
draget, som svarer til forholdet mellem på den
ene side de modtagne ydelser efter bistandslo-
vens kapitel 9 og på den anden side den skatte-
pligtige indkomst med tillæg af de modtagne
ydelser. Nedsættelsen kan dog ikke udgøre et
større beløb end ydelserne. Ydelser til samle-
vende ægtefæller henføres ved denne bereg-
ning til den ægtefælle, der har den højeste skat-



tepligtige indkomst. Reglerne i 1.-4. pkt. finder
tilsvarende anvendelse, hvis den skattepligtige
i indkomståret modtager udligningstillæg efter
§ 49 b, stk. 2, ydelser efter § 49 b, stk. 5, og § 49 f,
stk. 3, i lov om social bistand.

Skatteværdi

§ 12. Skatteværdien af de i §§ 10-11 omhand-
lede personfradrag opgøres som en procentdel
af de nævnte fradrag. Ved opgøreisen anvendes
samme procent som ved beregningen af ind-
komstskat til kommunen og amtskommunen
samt kirkelige afgifter. Ved beregningen af ind-
komstskat til staten beregnes skatteværdien af
ovennævnte fradrag med beskatningsprocen-
ten for almindelig indkomstskat til staten.

Stk. 2. Hvis skatteværdien af personfradraget
ikke kan udnyttes ved beregningen af en eller
flere af de i § 9 nævnte skatter, anvendes den
ikke udnyttede del til nedsættelse af de øvrige
skatter.

Underskud

§ 13. Hvis den skattepligtige indkomst udvi-
ser underskud, skal skatteværdien af under-
skuddet - beregnet med de i § 12, stk. 1, nævnte
procenter - så vidt muligt modregnes i de be--
regnede skatter efter §§ 7,8 og 8 a, stk. 2. Et her-
efter resterende underskud fremføres til fradrag
i den skattepligtige indkomst for de følgende 5
indkomstår. Inden for 5 års perioden kan fra-
draget for underskud i skattepligtig indkomst
dog kun fremføres til et senere indkomstår, hvis
det ikke kan rummes i skattepligtig indkomst
eller modregnes med skatteværdien i skat efter
§§ 7, 8 og 8 a, stk. 2, for et tidligere indkomstår.

Stk. 2. Hvis en gift persons skattepligtige ind-
komst udviser underskud, og ægtefællerne er
samlevende ved indkomstårets udløb, skal un-
derskud, der ikke er modregnet efter stk. 1, 1.
pkt., i størst muiigt omfang fradrages i den an-
den ægtefælles skattepligtige indkomst- Deref-
ter modregnes skatteværdien af uudnyttet un-
derskud i ægtefællens beregnede skatter efter
§§ 7, 8 og 8 a, stk. 2. Et herefter overskydende
beløb fremføres til fradrag i de 5 følgende ind-
komstår efter stk. 1,3. pkt- Hvert år fradrages
underskud først i den skactepiigtiges indkomst
og i øvrigt efter samme regier, som gælder for
underskudsåret.

Stk. 5. Hvis den personlige indkomst er nega-
tiv, modregnes den ved opgørelsen af bereg-

ningsgrundlaget efter § 8 i indkomstårets posi-
tive kapitalindkomst. Et resterende negativt be-
løb fremføres til fradrag først i kapitalindkomst
og derefter i personlig indkomst for de nærmest
følgende 5 indkomstår ved opgørelsen af bereg-
ningsgrundlaget efter §§ 7-8. I denne periode
kan fradraget for negativ personlig indkomst
dog kun fremføres til et senere indkomstår, hvis
det ikke kan rummes i kapitalindkomst og per-
sonlig indkomst for et tidligere indkomstår.

Stk. 4. Hvis en gift persons personlige ind-
komst er negativ,-vQg ægtefællerne er samleven-
de ved indkomstårets udløb, skal det negative
beløb ved opgøreisen af beregningsgrundlaget
efter §§ 7-8 fradrages i den anden ægtefælles
personlige indkomst. Et resterende negativt be-
løb modregnes i ægtefællernes positive kapital-
indkomst opgjort under ét. Har begge ægtefæl-
ler positiv kapitalindkomst, modregnes det ne-
gative beløb fortrinsvis i den skattepligtiges ka-
pitalindkomst og derefter i ægtefællens kapital-
indkomst. Et negativt beløb, der herefter ikke
er fradraget, fremføres inden for de følgende 5
indkomstår efter stk. 3, sidste pkt. Hvert år fra-
drages negativ personlig indkomst først i ægte-
fællernes positive kapitalindkomst opgjort un-
der ét, derefter i den skattepligtiges personlige
indkomst og endelig i ægtefællens personlige
indkomst. 3. pkt finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Ved overførsel efter stk. 2 eller 4 af un-
derskud mellem ægtefæller ses der ved opgø-
relsen af ægtefællernes skattepligtige indkomst
og personlige indkomst i denne forbindelse
bort fra indtægter, der beskattes i udlandet og
ikke her i landet. Bestemmelsen finder dog ikke
anvendelse, hvor skatten af den udenlandske
indkomst er nedsat i henhold til bestemmelsen i
ligningslovens § 33 A eller § 33 C.

Stk. <5.10) Underskud i almindelig eller særlig
indkomst fra en virksomhed som nævnt i § 4,
stk. 1, nr. 10, 12 eller 13, skal fratrækkes i sam-
me indkomstårs positive særlige eller alminde-
lige indkomst fra virksomheden. Et resterende
underskud i almindelig eller særlig indkomst
kan ikke fratrækkes i den skattepligtiges øvrige
almindelige eller særiige indkomst, men frem-
føres til modregning i positiv almindelig eller
særlig indkomst i et senere indkomstår fra sam-
me virksomhed. 1. og 2. pkt. gælder også for
forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven
på aktiver, der efter færdiggørelsen benyttes i
virksomheden. Bestemmelserne i 1.-3. pkt.
gæider dog ikke underskud fra skibsvirksom-
hed omfattet af § 4, stk. 1, nr. 10,12 eller 13, når



industriministeren senest den 31. december
1993 har godkendt skibsprojektet.

holdet mellem delårsbeløbene og heiårsbeløbe-
ne.

§ 13 a. Opnår en person i et indkomstår en
tvangsakkord eller en gældssanering, nedsæt-
tes uudnyttede, fradragsberettigede underskud
hos den skattepligtige fra det pågældende og
tidligere indkomstår med det beløb, hvormed
gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet for-
mindskes med den del af skyldnerens ind-
komst, der hidrører fra hans frigørelse for
gældsforpligtelser. Det beløb, hvormed under-
skud skal nedsættes, formindskes med det be-
løb, hvormed virksomhedsunderskud er nedsat
efter virksomhedsskattelovens § 13, stk. 6, på
grund af samme akkord eller gældssanering.
Nedsættelsen af underskud sker med virkning
for det indkomstår, hvori tvangsakkord stadfæ-
stes eller kendelse om gældssanering afsiges, og
for senere indkomstår. Hvis underskud fra flere
indkomstår skal nedsættes efter 1.-3. pkL, ned-
sættes underskud fra et tidligere år før under-
skud fra et senere år.

Stk. 2.1 det omfang det beløb, hvormed un-
derskuddet skal nedsættes efter stk. 1, ikke er
blevet anvendt til nedsættelse af underskud hos
skyldneren, skal det bruges til at nedsætte un-
derskud efter reglerne i stk. 1 og efter virksom-
hedsskattelovens § 13, stk. 6, vedrørende skyld-
nerens virksomhed hos den samlevende ægte-
fælle, hvis denne driver den pågældende virk-
somhed.

Stk. 3. Ved opgørelsen af virksomhedens un-
derskud hos skyldnerens ægtefælle nedsættes
ægtefællens indtægter, der ikke vedrører virk-
somheden, med ægtefællens udgifter, der ikke
vedrører virksomheden.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende
anvendelse på aftaler om en samlet ordning
mellem en skyldner og dennes kreditorer om
bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld
(frivillig akkord).

Omregning

§ 14. Omfatter indkomstansættelsen for en
person en kortere periode end 1 år, omregnes
såvel den skattepligtige indkomst som den per-
soniige indkomst og kapitalindkomsten såle-
des, at beløbene kommer til at svare til et helt
års indkomster. På grundlag af de opgjorte hei-
årsindkomster beregnes helårsskat efter §§ 6-9.
Den beregnede helårsskat nedsættes efter for-

Dødsboer

§ 15. For dødsboer, der er skattepligtige efter
kildeskattelovens § 1, nr. 6, eller § 2, stk. 1, litra
a, b, d og e, beregnes der indkomstskat med 50
pct. af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Udbytteindkomst som nævnt i § 4 a,
der ikke overstiger et grundbeløb på 26.400 kr.,
indgår ikke i den skattepligtige indkomst, men
beskattes endeligt med 30 pct. Dette gæid'cf,
uanset om boet iøvrigt er fritaget for at betale
indkomstskat efter kildeskattelovens § 16, stk.
1. Indeholdt udbytteskat efter kildeskattelo-
vens § 65 af udbytteindkomst, der ikke oversti-
ger grundbeløbet, er endelig betaling af skat-
ten, og udbytteskatten modregnes ikke i boets
skat efter kildeskattelovens § 67. ..

Stk. 3. Udbytteindkomst, der overstiger et
grundbeløb på 26.400 kr., indgår i boets skatte-
pligtige indkomst med 75 pct. af det oversky-
dende beløb. Den udbytteskat, der er indeholdt
i denne del af udbyttet efter kildeskattelovens §
65, modregnes i boets skat efter kildeskattelo-
vens § 67.

Stk. 4. I den beregnede skat indrømmes et
bofradrag med et grundbeløb på 3.500 kr. for
hver måned, ved hvis begyndelse skattepligt
har foreligget. Skiftes et fællesbo og afdødes
særeje samtidig, tilkommer der hvert af boerne
halvt bofradrag. Grundbeløbet reguleres efter §
20.

§ 16. Grundbeløbene for beløbsgrænserne
for dødsboers skattefrihed efter kildeskattelo-
vens § 16, stk. 1, fastsættes således

1 ) boets aktiver ved dødsfaldet .. 650.000 kr.
2) boets nettoformue ved

dødsfaldet 500.000 kr,

Stk. 2. Grundbeløbet for beløbsgrænsen i kil-
deskattelovens § 16, stk. 2, nr. 3, fastsættes til
600.000 kr.

Stk. 3. De nævnte grundbeløb reguleres efter
§20.

§ 17, Af indkomstskatten for dødsboer tilfal-
der lA den kommune, hvortil afdøde efter § 2 i
loven om kommunal indkomstskat svarede
kommuneskat på dødsfaldets tidspunkt. Fin-
des ingen sådan kommune, tilfalder andelen af



skatten den kommune, hvori boets indkomst-
ansættelse finder sted. Når afdødes skat for det
indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted,
afgøres endeligt efter kildeskattelovens § 14,
stk. I, med betalingen af foreløbige skåner, til-
falder Vi af disse beløb den kommune, som er
berettiget til andel i indkomstskatten af døds-
boet.

Formueskat

§ 18. For personer og dødsboer, der er skatte-
pligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk.
1, litra d og e, beregnes formueskat efter regler-
ne i stk. 2-5. Formueskatten beregnes på
grundlag af den skattepligtige formue.

Stk. 2. Har formueskattepligt kun foreligget i
en del af et år, betales formueskat alene med så
stor en del af helårsskatten, som forholdsmæs-
sigt svarer til det antal dage, hvori skattepligten
har bestået.

Stk. 3. Formueskatten udgør for indkomst-
året 1989 1,5 pct., for indkomståret 1990 1,2 pct.
og fra og med indkomståret 1991 1 pct. af den
del af den skattepligtige formue, der overstiger
bundfradragene i stk- 4 og 5. Bundfradragene
reguleres efter § 20.

Stk. 4. Bundfradraget udgør et grundbeløb
på 1.278.700 kr.

Stk. 5. For gifte personer, der er samlevende i
hele indkomståret, og dette omfatter en periode
af et helt år, samt for ægtefæller, der omfattes af
3. pkL, udgør bundfradragets grundbeløb for
hver af ægtefællerne for indkomståret 1989
750.000 kr., for indkomståret 1990 900.000 kr.,
for indkomståret 1991 1.100.000 kr. og fra og
med indkomståret 1992 1.278.700 kr. Har den
ene ægtefælle et uudnyttet bundfradrag, kan
den uudnyttede del overføres til den anden æg-
tefælle, ligesom den ene ægtefælles negative
formue kan fratrækkes i den anden ægtefælles
positive formue. Dør en gift person, der ikke
var separeret fra sin ægtefælle ved dødsfaldet,
overføres den afdøde ægtefælles bundfradrag
til den længstlevende ved beregningen af for-
mueskatten for dødsåret og for de efterfølgende
4 indkomstår. Bundfradrag kan dog ikke over-
føres fra og med det indkomstår, hvori længst-
levende indgår nyt ægteskab.

Skatteloft

§ 19. Hvis en skatteyders indkomstskat til
staten, kommunale indkomstskat og amtskom-

munale indkomstskat tilsammen beregnes med
mere end 68 pct. af en del af den personlige ind-
komst, nedsættes indkomstskatten til staten
med det overskydende beløb. Ved beregningen
af de nævnte indkomstskatter betragtes den
øverste del af beskatningsgrundlagene som
personlig indkomst, og der ses bort fra skatte-
nedsættelse efter stk. 2-5.

Stk. 2. Såfremt de i stk. 1 nævnte indkomst-
skatter m.v. nedsat efter stk. 1 og § 9 og forhøjet
med skat af ud.bytteindkomst efter § 8 a, stk. 2,
og formueskat^pverstiger 78 pct. af skatteyde-
rens skattepligtige indkomst med tillæg af ud-
bytteindkomst efter § 8 a, stk. 2, nedsættes skat-
ten. Først nedsættes formueskatten og herefter
indkomstskatten til staten bortset fra den del af
skatten efter § 8 a, stk. 2, der afregnes over for
kommunerne efter kildeskattelovens § 64, stk.
8, således at det samlede skattebeløb udgør 78
pct. af den skattepligtige indkomst med tillæg
af udbytteindkomst efter § 8 a, stk. 2. Formue-
skatten kan dog højest nedsættes med 60 pct.
Det samlede nedslag i formueskatten og ind-
komstskatten til staten kan ikke overstige den
samlede formueskat.

Stk. 3. Når gifte personer er samlevende i he-
le indkomståret og dette omfatter en periode af
et helt år, opgøres en særlig indkomst (skatte-
loftsindkomsten) hos den ægtefælle, der har
den største personlige indkomst. Opgøreisen af
skatteloftsindkomsten sker på grundlag af den
skattepligtige indkomst med tillæg af udbyt-
teindkomst efter § 8 a, stk. 2, idet der ses bort fra
underskud, der er overført fra ægtefællen, og
fra underskud, der er fremført fra tidligere ind-
komstår. Skatteloftsindkomsten forhøjes med
den anden ægtefælles positive kapitalindkomst
og udbytteindkomst efter § 8 a, stk. 2. Er den
anden ægtefælles kapitalindkomst negativ,
nedsættes skatteioftindkomsten med et tilsva-
rende beløb.

Stk. 4. Ved beregning af nedsættelsen efter
stk. 2 for ægtefæller omfattet af stk. 3 benyttes
følgende skattebeløb :
1) Ægtefællernes samlede formueskat.
2) Almindelig indkomstskat til staten, skat af

udbytteindkomst efter § 8 a, stk. 2, samt
kommunal og amtskommunal indkomstskat
beregnet af skatteloftsindkomsten. Er ægte-
fællernes samlede skattepligtige indkomst
med tillæg af udbytteindkomst efter § 8 a,
stk. 2, mindre end skatteloftsindkomsten,
beregnes de nævnte skatter af ægtefællernes



samlede skattepligtige indkomst med tillæg
af udbytteindkomst efter § 8 a, stk. 2.

3) Skat efter § 7 beregnet af den personlige ind-
komst hos den ægtefælle, der har den største
personlige indkomst.

4) Skat efter § 8 beregnet med ét bundfradrag
af den personlige indkomst hos den ægte-
fælle, der har den største personlige ind-
komst, med tillæg af ægtefællernes samlede
positive nettokapitalindkomst.

5) Er skatteioftsindkomsten negativ, modreg-
nes skatteværdien af det negative beløb i de i
nr. 3 og 4 nævnte skattebeløb.

6) De i nr. 2-5 nævnte indkomstskattebeløb
nedsættes dels efter stk. 1, dels med skatte-
værdien af ét personfradrag.

Stk. 5. Udgør de indkomst- og formueskatter,
der beregnes efter stk. 4, mere end 78 pcL af
skatteioftsindkomsten, der opgøres efter stk. 3,
nedsættes ægtefællernes samiede formueskat
og indkomstskat til staten bortset fra den del af
skatten efter § 8 a, stk. 2, der afregnes over for
kommunerne efter kildeskattelovens § 64, stk.
8, med det overskydende beløb. Er ægtefæller-
nes samlede skattepligtige indkomst med tillæg
af udbytteindkomst efter § 8 a, stk. 2, mindre
end skatteioftsindkomsten, nedsættes de nævn-
te skatter dog med det beløb, hvormed ind-
komst- og formueskatterne overstiger 78 pct. af
ægtefællernes samlede skattepligtige indkomst
med tillæg af udbytteindkomst efter § 8 a, stk. 2.
Først nedsættes formueskatten, dog højst med
60 pct, og derefter nedsættes indkomstskatten
til staten. Det samlede nedslag kan ikke oversti-
ge ægtefællernes samiede formueskat. Nedsæt-
telserne i formueskatten og statsindkomstskat-
ten fordeles mellem ægtefællerne efter forhol-
det mellem deres skattepligtige formuer. Uud-
nyttet nedslag i formueskatten og statsind-
komstskacten hos den ene ægtefælle nedsætter
den anden ægtefælles formueskat henholdsvis
stats indkomsts kat.

Stk. 6. Hvis ægtefæller, der er omfattet af stk.
3, har lige store personlige indkomster, anses
den af ægtefællerne for at have den største per-
sonlige indkomst, som har de største udgifter af
den art, der fradrages ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst, men ikke ved opgørei-
sen af personlig indkomst og kapitalindkomst.

Stk. 7. Ved beregning af skattenedsættelse ef-
ter stk. 2—4 ses der bort fra opsparet overskud
og virksomhedsskat heraf efter virksomheds-
skattelovens § 10. Dette gælder, uanset om virk-
somhedsskatten opkræves eller tilbagebetales.

§ 19 a. Den del af formueskatten, der vedrø-
rer hovedaktionæraktier i selskaber omfattet af
selskabsskatteiovens § i, stk. l,nr. 1-2, nedsæt-
tes med 60 pct., jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Som hovedaktionæraktier anses akti-
er eller anparter, der ejes af skattepligtige om-
fattet af aktieavancebeskatningslovens § 4, stk.
2-3, og hvor fortjeneste og tab ved afståelse op-
gøres efter aktieavancebeskatningsiovens § 6.

Stk. 3. Formueskat vedrørende hovedaktio-
næraktier beregnes som den del af den eftec §§
18-19 beregnede formueskat, der efter forhol-
det mellem den formueskattepligtige værdi af
aktierne og den skattepligtige formue kan hen-
føres til aktierne. Opnår den skattepligtige ned-
slag i indkomstskatten til staten efter § 19, stk.
2, nedsættes den efter §§ 18 og 19 beregnede
formueskat med et tilsvarende beløb inden be-
regningen af den del, der kan henføres til akti-
erne.

Stk. 4. For ægtefæller omfattet af § 19, stk. 3,
foretages nedsættelsen i ægtefællernes samlede
formueskat efter nedslag i henhold til § 19, stk.
5.

Regulering

§ 20. De i §§ 7, 8 a, 10, 15, 16 og 18 nævnte
grundbeløb og det i § 8 nævnte bundfradrag re-
guleres efter et årligt beregnet reguieringstal.
Reguleringstallet beregnes som det foregående
års reguieringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt
eller fratrukket den af finansministeren be-
kendtgjorte tilpasningsprocent for det pågæl-
dende finansår efter lov om en satsregulerings-
procent. Reguleringstallet beregnes med én de-
cimal.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte indkomst- og fra-
dragsbeløb forhøjes eller nedsættes med sam-
me procent som den, hvormed årets reguie-
ringstal afviger fra 100. De således regulerede
beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb,
der kan deles med 100.

Stk. 3. Reguleringstallet udgør for indkomst-
året 1990 111,4.

Overgangsregler

-§ 21. For indkomståret 1987 medregnes posi-
tiv kapitalindkomst, der overstiger 60.000 kr.,
til den personlige indkomst (overskydende po-
sitiv kapitalindkomst) ved beregning af skatten
efter §§ 7-8. Ved beregning af skat efter § 8 ned-
sættes den positive kapitalindkomst med over-



skyderide positiv kapitalindkomst (positiv be-
regningsmæssig kapitalindkomst). Fra og med
indkomståret 1988 nedsættes den del af kapi-
talindkomsten, der skal medregnes til den per-
sonlige indkomst, med yderligere 25.000 kr. for
hvert indkomstår.

§ 22. For indkomståret 1987 fradrages nega-
tiv kapitalindkomst, der overstiger 35.000 kr., i
den personlige indkomst (overskydende nega-
tiv kapitalindkomst). For indkomståret 1988
fradrages på tilsvarende måde negativ kapital-
indkomst, der overstiger 60.000 kr., for ind-
komståret 1989 85.000 kr., for indkomståret
1990 110.000 kr. og for indkomståret 1991
130.000 kr. i den personlige indkomst. Fra og
med indkomståret 1992 fradrages ingen del af
negativ kapitalindkomst i den personlige ind-
komst. Negativ kapitalindkomst, der ikke fra-
drages i den personlige indkomst, fradrages
alene ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst Negativ kapitalindkomst ud over
150.000 kr. fradrages fra og med indkomståret
1987 alene ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst.

Stk. 2. Til negativ kapitalindkomst efter stk.
i, der ikke fradrages-i personlig indkomst, med-
regnes derudover for hvert af indkomstårene
1987-91 25-pct af det beløb, som den skatte-
pligtiges personlige indkomst reduceret med
negativ kapitalindkomst under 150.000 kr.
overstiger 200.000 kr.

§ 23. For ægtefæller, der er samlevende ved
udgangen af indkomståret, opgøres oversky-
dende positiv eller negativ kapitalindkomst
samt den beregningsmæssige positive kapital-
indkomst efter §§ 21 og 22 på grundlag af ægte-
fællernes samlede kapitalindkomst og person-
lige indkomst.

Stk. 2. Har den ene ægtefælle positiv og den
anden negativ kapitalindkomst, henføres ægte-
fællernes samlede netto kapitalindkomst til den
ægtefælle, hvis kapitalindkomst udgør det stør-
ste positive eller negative beløb. I det omfang
positiv kapitalindkomst hos den ene ægtefælle
ved opgørelsen af ægtefællernes samlede kapi-
talindkomst modsvares af negativ kapitalind-
komst hos- den anden ægtefælle, medregnes
disse beløb ikke ved opgørelsen af den oversky-
dende positive eller negative kapitalindkomst
og den beregningsmæssige positive kapitalind-
komst

Stk. 3. Har begge ægtefæller enten positiv el-
ler negativ kapitalindkomst, opdeles ægtefæl-
lernes samlede kapitalindkomst efter § 21 eller
§ 22 i overskydende kapitalindkomst og bereg-
ningsmæssig kapitalindkomst Begge disse be-
løb fordeles mellem ægtefællerne i forhold til
deres kapitalindkomst. Er den ene ægtefælles
samlede kapitalindkomst mindre end halvde-
len af begge ægtefællers beregningsmæssige
kapitalindkomst, medregnes heie denne ægte-
fælles kapitalrndkomst til den beregningsmæs-
sige kapitalindkomst. Den del af den ariden
ægtefælles kapitalindkomst, der skal medreg-
nes til den beregningsmæssige kapitalind-
komst, nedsættes tilsvarende.

Stk. 4. Er ægtefællerne samlevende i hele
indkomståret, og omfatter dette en periode af et
helt år, beregnes skatten efter § 7 således :
1 ) For den ægtefælle, hvis personlige indkomst

nedsat efter § 24 er størst (ægtefælle A), be-
regnes skatten af denne indkomst reguleret
med overskydende positiv eller negativ ka-
pitalindkomst (beregningsmæssig personlig
indkomst).

2) For den anden ægtefælle (ægtefælle B) be-
regnes skatten som nedenfor anført, idet den
samlede skat udgør det efter a) beregnede
beløb med tillæg af det efter b) eller fradrag
af det efter c) beregnede beiøb :
a) Skat af den personlige indkomst nedsat

efter § 24, men uden regulering for over-
skydende kapitalindkomst.

b) Skat af positiv overskydende kapitalind-
komst beregnet som den stigning i skat-
ten efter § 7, der fremkommer, når ægte-
fælle A's beregningsgrundlag forhøjes
med ægtefælle B's overskydende kapital-
indkomst. Ved denne beregning ses der
bort fra den del af positiv overskydende
kapitalindkomst, der modsvares af ægte-
fælle B's negative personlige indkomst
nedsat efter § 24.

c) Skatteværdien af negativ overskydende
kapitalindkomst beregnet som den ned-
sættelse af skatten efter § 7, der fremkom-
mer, når ægtefælle A's beregningsgrund-
lag nedsættes med ægtefælle B's negative
overskydende kapitalindkomst. Dog
medregnes kun den del af den negative
overskydende kapitalindkomst, der
modsvares af positiv personlig indkomst
nedsat efter § 24.

Stk. S. Hvis ægtefæller, der er omfattet af stk.



4,. har lige store personlige indkomster nedsat
efter § 24, skal den ægtefælle, hvis overskyden-
de kapitalindkomst udgør det største positive
eiler negative beløb, beskattes efter stk. 4, nr. I,
og den anden ægtefælle efter stk. 4, nr. 2.

Stk. 6. Bliver den samlede indkomstskat efter
stk. 4, nr. 2, og § 6 negativ, fragår beløbet i den
anden ægtefælles indkomstskat.

Stk. 7. Ved nedsættelse af indkomst- og for-
mueskat efter § 19 gælder de nedenfor anførte
særlige regler:
1) Ved anvendelsen af § 19, stk. 1, træder den

beregningsmæssige personlige indkomst i
stedet for den personlige indkomst.

2) Ved anvendelsen af § 19, stk. 4, nr. 3, bereg-
nes skat efter § 7 af den beregningsmæssige
personlige indkomst hos den ægtefælle, der
har den største personlige indkomst. Hertil
lægges den anden ægtefælles positive over-
skydende kapitalindkomst bortset fra den
del af denne, der modsvares af negativ per-
sonlig indkomst nedsat efter § 24. Er den an-
den ægtefælles overskydende kapitalind-
komst negativ, fratrækkes denne, dog højst
med et beløb svarende til denne ægtefælles
personlige indkomst nedsat efter § 24.

3) Ved anvendelsen af § 19, stk. 4, nr. 4, bereg-
nes skat efter § 8 af den beregningsmæssige
personlige indkomst opgjort som anført un-
der nr. 2 og forhøjet med ægtefællernes sam-
lede positive beregningsmæssige nettokapi-
taiindkomst- Beregningsgrundlaget nedsæt-
tes med ét bundfradrag.

§ 24. Fradragsberettigede udgifter, der kan
fradrages ved opgøreisen af den skattepligtige
indkomst, men ikke ved opgørelsen af person-
lig indkomst eller kapitalindkomst, fradrages
dog i den personlige indkomst med den del af
fradragene, der for indkomståret 1987 oversti-

ger 20.000 kr., for indkomståret 1988 40.000 kr.,
for indkomståret 1989 60.000 kr., for indkomst-
året 1990 80.000 kr. og for indkomståret 1991
100.000 kr. (overskydende fradragsberettigede
udgifter). Fra og med indkomståret 1992 gives
ingen fradrag efter 1. pkt. i den personlige ind-
komst.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan fra-
draget i den personlige indkomst for indkomst-
året 1987 ikke overstige Vå af de nævnte udgif-
ter. For indkomståret 1988 kan fradraget ikke.
overstige V«, for indkomståret 1989 Vs, for ind-
komståret 1990 % og for indkomståret 1991 Vt.

§ 24 A. Skatteministeren kan bemyndige de
statslige eiler kommunale skattemyndigheder
til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministe-
ren kan fastsætte regler om adgang til at klage
over afgørelserne, herunder om at afgørelserne
ikke kan indbringes for højere administrativ
myndighed.

Ikrafttræden m.v.

§ 25. Loven har virkning fra og med ind-
komståret 1987.

§ 26. Skattemæssige underskud, der er kon-
stateret i indkomstårene 1982-86 og fremført
efter ligningslovens § 15, fremføres til fradrag
efter § 13, stk. 1-2.

§ 27. Skatteministeren fastsætter de nærmere
regler, der er nødvendige til lovens gennemfø-
relse og administration.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nær-
mere regler om overførsel af fradrag efter § 8,
stk. 4, og om overførsel af personfradrag efter §
10, stk. 9.

§ 28. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland.

Skatteministeriet, den 22. oktober 1992

ANDERS FOGH RASMUSSEN
/ Carsten Vesterø Jensen
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') Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for lo-
ve, der er vedtaget i folketingsåret 1991-92. Bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
for tidligere ændringer i personskatteloven er kun medtaget i det omfang, de skønnes at have betydning.

-) Bestemmelsen i § 3, stk. 2, nr. 2, har i den her anførte affattelse virkning fra og med indkomståret 1992, jf. §
7, stk. 2 og 3, i lov nr. 887 af 21. december 1991.

3) Bestemmelsen i § 4, stk. 1, nr. 5, har i den her anførte affattelse virkning for aktier, som er erhvervet senest
den 31. december 1993, jf. § 11,stk. 16,ilovnr.491 af24.juni 1992.

*) Bestemmelsen i § 4, stk. 1, nr. 12, har i den her anførte affattelse virkning for indkomst fra udlejning af
aktiver, som den skattepligtige anskaffer den 30. april eller senere, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 492 af 24. juni 1992.

3) Bestemmelsen i § 4, stk. 1, nr. 15, har i den her anførte affattelse virkning for forsikring og pensionsordning,
der oprettes eller erhverves den 18. februar 1992 eller senere, jf. § 6, stk. 1, i lov nr. 569 af 24. juni 1992.
Denne lov har dog ikke virkning for arv faldet den 18. februar 1992 eller senere af en forsikring oprettet før
denne dato.

') Bestemmelsen i § 10, stk. 2, nr. 1, har i den her anførte affattelse virkning fra og med indkomståret 1991 og
gælder for personer, der efter den 25. april 1990 første gang efter lov om social pension får udbetalt forskud
på førtidspension, tilkendes førtidspension eller invaliditetsydelse med bistands- eller plejetillæg eller op-
fylder aldersbetingelsen for folkepension, jf. § 4, stk. 2, i lov nr. 895 af 21. december 1991. Bestemmelsen
gælder ligeledes for personer, der før den 26. april 1990 første gang efter lov om social pension har fået
udbetalt forskud på førtidspension, er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med bistands- eller
plejetillæg eller har opfyldt aldersbetingelsen for folkepension, hvis en ændring af samlivsforhold eller
ægteskabslig status efter den 25. april 1990 medfører, at de ikke er enlige. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, nr. 2,
har i den her anførte affattelse virkning fra og med indkomståret 1991. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, nr. 3, har
i den her anførte affattelse virkning for indgåelse af ægteskab fra og med indkomståret 1992. For personer,
hvis indkomstår 1992 er påbegyndt inden den 10. december 1991, har bestemmelsen dog først virkning fra
og med indkomståret 1993, jf. § 4, stk. 2, i lov nr. 895 af 21. december 1991.

*) Bestemmelsen i § 10, stk. 6, træder i den her anførte affattelse i kraft den 27. juni 1992, jf. § 5, stk. 1, i lov nr.
489 af 24. juni 1992.

•) Bestemmelsen i § 10, stk. 7, har i den her anførte affattelse virkning fra og med indkomståret 1992, jf. § 5,
stk. 2, i lov nr. 234 af 8. april 1992. For personer, hvis indkomstår 1992 er påbegyndt inden den 10. december
1991, har bestemmelsen dog først virkning fra og med indkomståret 1993.

') Bestemmelsen i § 11 har i den her anførte affattelse virkning for indkomståret 1993 og senere indkomstår
for ydelser efter 1. april 1993, jf. § 5 i lov nr. 499 af 24. juni 1992.

10) Bestemmelsen i § 13, stk. 6,4. pkt., træder i den her anførte affattelse i kraft den 20. december 1991, jf. § 3 i
lovnr. 835 af 18. december 1991.
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Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992

Uddrag af

Bekendtgørelse af
lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten

(ligningsloven)1)

Herved bekendtgøres lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991 med de ændringer, der følger af lov nr. 887 af 21. december i991,lov
nr. 894 af 21. december 1991, lov nr. 5 af 3. januar 1992, lov nr. 190 af 23. marts 1992, lov nr. 219 af 3. april 1992,
lov nr. 234 af 8. april 1992, lov nr. 236 af 8. april 1992, lov nr. 237 af 8. april 1992, lov nr. 240 af 8. april 1992, lov
nr. 347 af 14. maj 1992, lov nr. 487 af 24. juni 1992, lov nr. 490 af 24. juni 1992, lov nr. 491 af24.juni 1992, lov nr.
498 af 24. juni 1992, lov nr. 499 af 24. juni 1992, lov nr. 500 af 24. juni 1992 og lov nr. 501 af 24. juni 1992.

§ 1. Ved påligningen afindkomst- og formue-
skat til staten anvendes reglerne i lov nr. 149 af
10. april 1922 orn indkomst- og formueskat til
staten med de ændringer og tilføjelser, der fast-
sættes i denne lov.

§§ 2, 2 A, 2 B, 2 C, 3, 3 A og 4. (Ophævet)

§ 4 A. Ved opgørelsen af fortjeneste eller tab
ved salg af fast ejendom efter § 5, stk. 1, litra a, i
statsskattelov nr. 149 af 10. april 1922 kan sæl-
geren fradrage frigørelsesafgift, der i henhold
til lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom
er pålagt ejendommen i hans ejertid.

Stk. 2. Ved et dødsbos opgørelse efter § 5, stk.
1, litra a, i statsskatteloven kan boet fradrage
frigørelsesafgift, som er pålagt i afdødes eller
hans ægtefælles besiddelsestid. En arving, le-
gatar eller afdødes ægtefælle, der indtræder i
boets skattemæssige stilling med hensyn til
ejendommen, kan ved senere salg på samme
måde fradrage frigørelsesafgift, som er pålagt,
medens ejendommen var i afdødes, ægtefæl-
lens eller boets besiddelse. Ved beregningen ef-
ter kildeskattelovens § 33 A, stk. 1 og 2, af pas-
sivposten vedrørende ejendommen skal der ta-
ges hensyn til dette fradrag. Reglen i 2. pkt. fin-
der tilsvarende anvendelse på en erhverver, der
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indtræder i overdragerens skattemæssige stil-
ling efter reglerne i § 33 C i kildeskatteloven.

Stk. 3. Længstlevende ægtefælle kan ligele-
des fradrage frigørelsesafgift, der er pålagt,
mens ejendommen var i afdødes besiddelse,
når den er overgået til længstlevende som led i
dennes overtagelse af fællesboet til hensidden i
uskiftet bo. Det samme gælder, hvis længstle-
vende får udsættelse med pligten til at svare ar-
veafgift af hele arvebeholdningen, bortset fra
legater, efter bestemmelserne i § 14 A i lov om
afgift af arv og gave, og når et bo udlægges til
længstlevende uden skiftebehandling efter skif-
telovens § 57, stk. 1.

Stk. 4. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse,
hvis frigørelsesafgiften er tilbagebetalt eller
bortfaldet i medfør af lov om frigørelsesafgift
m.v. af fast ejendom § 8 A.

§ 4 B. Ejendomme, der omfattes af § 14, stk.
5, i lov om vurdering af landets faste ejendom-
me, medregnes ved opgørelsen af den skatte-
pligtige formue med ejendomsværdien, regule-
ret efter vurderingslovens § 2 A, efter fradrag af
det differencebeløb, der er nævnt i vurderings-
lovens § 14, stk. 6, reguleret efter vurderingslo-
vens § 2 A.

H LOV
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§ 5. Renteudgifter vedrørende gæld fradra-
ges ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst i det indkomstår, hvori renten forfalder
til betaling, jf. dog stk. 2,5,6,7 og 8. Det samme
gælder for udgifter til løbende provisioner eller
præmier for lån, som den skattepligtige opta-
ger, og for præmier og lignende løbende ydel-
ser for kaution for den skattepligtiges gæld, jf. §
8, stk. 3, litra a og b.

Stk. 2. Fradrag for renteudgifter m.v., jf. stk.
1, som vedrører en længere periode end 6 må-
neder, og som forfalder mere end 6 måneder før
udløbet af perioden, fordeles ved opgørelsen af
den skattepligtige indkomst og formue over
den periode, renteudgiften m.v. vedrører.

Stk. 3. Stiftelsesprovisioner, engangspræmi-
er og lignende engangsydelser for lån eller kau-
tion, der omfattes af § 8, stk. 3, litra c, fradrages
med højst 2,5 pct. af lånets hovedstol i det ind-
komstår, hvori provisionen m.v. forfalder til be-
taling. Fradraget for overskydende provision
m.v. fordeles over den resterende låneperiode.

Stk. 4. Følgende selskaber m.v. fordeler ren-
teudgifter og renteindtægter på den i stk. 5
nævnte måde:

1) selskaber omfattet af lov om visse selska-
bers aflæggelse af årsregnskab m.v.,

2) banker,
3) sparekasser,
4) selskaber omfattet af lov om visse kreditin-

stitutter,
5) forsikringsselskaber omfattet af lov om for-

sikringsvirksomhed,
6) investeringsforeninger, der er skattepligti-

ge efter reglerne i selskabsskattelovens § 1,
stk. 1, nr. 5 a,

7) fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende
fonde og

8) institutter, der er skattepligtige efter regler-
ne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 b.

Tilsvarende gælder personer, der er hovedak-
tionærer eller hovedanpartshavere i selskaber
som nævnt i 1. pkt., og som har mellemregning
med disse.

Stk. 5. Ligningsrådet kan tillade, at fradraget
for de i stk. 1 nævnte renteudgifter m.v. fordeles
over den periode, renteudgiften m.v. vedrører,
når den skattepligtiges renteindtægter tilsva-
rende fordeles over den periode, renteindtæg-
ten vedrører. Er den i 1. pkt. nævnte fordeling
af indtægter og udgifter anvendt ved indkomst-
og formueopgørelsen, skal samme fordeling
anvendes i senere indkomstår, medmindre Lig-

ningsrådet tillader reglerne i stk. 1 anvendt.
Ligningsrådet kan fastsætte nærmere vilkår for
tilladelser efter 1. og 2. pkt.

Stk. 6. Ved indtræden eller ophør af skatte-
pligt efter kildeskattelovens § 1 af anden grund
end ved død fradrages den del af renteudgifter-
ne m.v efter stk. 1, som vedrører den periode,
hvor den pågældende er skattepligtig, ved op-
gørelsen af den skattepligtige indkomst og for-
mue. Fradraget fordeles over den periode, ren-
teudgifterne m.v. vedrører. Fordelingen omfat-
ter kun renter for den periode, hvori skatteplig-
ten indtræder eller ophører.

Stk. 7. Renteudgifter m.v., jf. stk. 1, kan først
fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst i det indkomstår, hvori betaling sker,
hvis renteudgifter m.v. for tidligere indkomstår
i samme gældsforhold ikke er betalt inden ud-
gangen af indkomståret. Dette gælder dog ikke,
hvis den skattepligtige godtgør, at han ved ud-
gangen af det år, indkomstopgørelsen vedrører,
var i stand til at betale forfalden gæld eller stille
betryggende sikkerhed herfor i sine aktiver.
Renteudgifter m.v. anses ved anvendelsen af
reglerne i dette stykke for betalt, når de af et
pengeinstitut, en bankier eller vekselerer til-
skrives den skattepligtiges kassekredit eller lig-
nende løbende mellemværende, uden at kredit-
ten herved overstiger det aftalte maksimum.

Stk. 8. Hvis boet eller en efterlevende ægte-
fælle efter en skattepligtig, der var omfattet af
bestemmelsen i stk. 7, 1. pkt., betaler de nævnte
renteudgifter m.v., kan udgifterne fradrages i
det indkomstår, de betales.

§ 5 A. Personer, der er skattepligtige efter kil-
deskattelovens § 1, kan ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst nedskrive de i et ind-
komstår forfaldne, ikke betalte renteindtægter
til 0, selv om renteindtægten ikke kan anses for
uerholdelig. Det er dog en betingelse, at det på-
gældende rentetilgodehavende ikke er betalt
inden for fristen for rettidig indgivelse af selv-
angivelsen for det pågældende indkomstår, og
at den manglende betaling er udtryk for skyld-
nerens misligholdelse. Nedskrivning efter 1.
pkt. kan ikke ske, hvis den skattepligtige forde-
ler renteudgifter m.v. og renteindtægter efter §
5, stk. 5. Når et tilgodehavende, der er nedskre-
vet efter 1. pkt., bliver betalt, medregnes beta-
lingen ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst for det indkomstår, hvori den finder
sted. Hvis skattepligten efter kildeskattelovens
§ 1 ophører af anden grund end ved død. med-



regnes tilgodehavendet dog efter sin værdi ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst se-
nest for det indkomstår, hvori skattepligten op-
hører.

§ 5 B. Ved indtræden eller ophør af skatte-
pligt efter kildeskattelovens § 1 af anden grund
end ved død fordeles renteindtægter over den
periode, de vedrører, på den måde, som er
nævnt i § 5, stk. 6, ved opgørelsen af den skatte-
pligtige indkomst og formue.

§ 5 C. Vederlag for vedhængende eller god-
skrevne renter i forbindelse med overdragelse
af rentebærende fordringer medregnes ved ind-
komstopgørelsen hos den, der har krav på ve-
derlaget. Vederlaget fradrages ved indkomst-

. opgørelsen hos den, der er forpligtet til at beta-
le vederlaget. Vederlaget medregnes, henholds-
vis fradrages, ved opgørelsen af den skatteplig-
tiges renteindtægter for det indkomstår, hvori
handelen afvikles. De til vederlaget svarende
vedhængende eller godskrevne renter medreg-
nes ved opgørelsen af den skattepligtiges ren-
teindtægter for det indkomstår, hvori de forfal-
der til betaling.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for skattepligtige,
der fordeler renteudgifter og renteindtægter på
den måde, der er nævnt i § 5, stk. 5.

§ 6. (Ophævet)

§ 7. Til den skattepligtige indkomst medreg-
nes ikke:

a) Gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag,
forudsat at gaven er oppebåret én gang for
alle og alene har karakter af en anerkendel-
se af modtagerens fortjenester.

b) Hædersgaver udbetalt i henhold til lov nr.
93 af 20. marts 1940 om udbetaling af hæ-
dersgaver til danske sømænd og fiskere og
deres efterladte.

c) Understøttelser, der i henhold til lov udbe-
tales i anledning af ulykkestilfælde på søen
som følge af krigsbegivenheder under ver-
denskrigen 1914-18.

d) Hædersgaver udbetalt i henhold til lov nr.
383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver
til danske søfarende og fiskere og deres ef-
terladte.

e) Hædersgaver udbetalt i henhold til lov nr.
378 af 10. juni 1940 om udbetaling af hæ-

dersgaver til efterladte efter faldne og til
sårede den 9. april 1940.

f) Hædersgaver, der i henhold til lov udbeta-
les til sårede og til efterladte efter faldne af
hær og flåde ved begivenhederne den 29.
august 1943.

g) Forsørgelsesbeløb ydet i henhold til lovbe-
kendtgørelse nr. 217 af 8. april 1949 til mili-
tære invalider i de sønderjyske landsdele
fra verdenskrigen 1914-18 og sådannes ef-
terladte samt understøttelser af tilsvarende
art, der ydes fra tysk side.

h) Ydelser udbetalt i henhold til lov nr. 475 af
1. oktober 1945 om erstatning til besættel-
sestidens ofre, bortset fra de i nævnte lovs
§§ 14-18 ommeldte dagpenge, den i §§
19-21 ommeldte invaliditetserstatning, for
så vidt denne ydes i overensstemmelse med
reglerne i § 20 som en årlig rente, samt de i
§ 22 ommeldte renteydelser til efterladte.

i) Invaliditetsbeløb, invaliditetsydelser og
førtidsbeløb, der er udbetalt i henhold til
lov om invalidepension og førtidspension
m.v., personlige tillæg og invaliditets-, bi-
stands- og plejetillæg, der er udbetalt i hen-
hold til lov om invalidepension og førtids-
pension m.v. eller folkepensionsloven.

j)2) Understøttelser og andre lignende ydelser,
som offentlige myndigheder og institutio-
ner udreder i henhold til lov om social bi-
stand. Skattefriheden omfatter ikke faste
revalideringsydelser efter lovens kapitel
10, herunder hjælp, der ydes som løn eller
løntilskud, godtgørelse efter lovens kapitel
11 til forældre med alvorligt syge børn un-
der 14 år, ungdomsydelser efter lovens § 49
a, jf. § 49 b, stk. 1-4, samt ydelser efter lo-
vens § 49 d, og heller ikke plejevederlag
ved pasning af døende efter lovens kapitel
12 a.

k) Understøttelser, der udbetales i henhold til
fundatsen for »Hvide Sande Fondet«.

1) Beløb udbetalt i henhold til lov nr. 242 af
10. juni 1960 om fordeling af en fra For-
bundsrepublikken Tyskland i henhold til
overenskomst af 24. august 1959 modtaget
ydelse, dog at skattefriheden ikke omfatter
årlige ydelser ifølge en i medfør af lovens
bestemmelser indkøbt livrente.

m) Beløb udbetalt én gang for alle i henhold til
lovnr. 179 af 7. juni 1958 om fordelingen af
visse fra udlandet modtagne erstatninger,
for så vidt erstatningerne udredes for le-



gemsskade eller krænkelse af den personli-
ge frihed.

n)3) (Ophævet).
o) Beløb, der hidrører fra udbetaling af bebo-

erindskud (boligandele eller boligindskud)
samt indekstillæg hertil, for så vidt ind-
skuddet vedrører lejligheder, der omfattes
af de i lov om boligbyggeri fastsatte regler
om almennyttig boligvirksomhed.

p) Børnetilskud, forskudsvis udbetaling af
børnebidrag og af særlige bidrag som
nævnt i § 10,stk. 1,5. pkt.,§ 10 a, § 10 b og §
11,4. pkt., samt overgangsbeløb efter § 28 i
lov om børnetilskud og forskudsvis udbe-
taling af børnebidrag.

r) Udetillæg, hjemflytningstillæg og bosæt-
telsespenge, som oppebæres af danske
statsborgere, der af den danske stat er ud-
sendt til tjeneste uden for riget, samt andre
lignende ydelser, der tjener til dækning af
merudgifter som følge af tjenesten i udlan-
det.

s) Naturalydelser og kostpenge, der ydes
værnepligtige i forsvaret og civilforsvaret i
den periode, der er fastsat som den første
samlede tjenestetid, samt frivilligt personel
i den periode, der er fastsat som uddannel-
sestid. Det samme gælder naturalydelser
og kostpenge, der ydes ved aftjening af ci-
vil værnepligt.

t) Erstatninger, der udredes i henhold til for-
ligsaftale af 5. november 1969 mellem det
svenske aktieselskab Astra og repræsen-
tanter for neurosedynskadede børn.

u) (Ophævet)
v) Hæderspriser, der udbetales i henhold til

Nobelstiftelsens Grundstadgar, samt Nor-
disk Råds Litteratur- og Musikpris.

w) Gaver, gratialer og lignende fra den skatte-
pligtiges arbejdsgiver, når udbetalingen
sker én gang for alle enten i anledning af, at
den virksomhed, hvori den skattepligtige
eller dennes ægtefælle er eller har været
ansat, har bestået i 25 år eller i et antal år,
der er deleligt med 25, eller i en særlig an-
ledning begrundet i den skattepligtiges for-
hold såsom jubilæum eller arbejdsophør
på grund af alder eller sygdom, samt godt-
gørelse i anledning af fratræden af stilling.
Gaver, gratialer og lignende og godtgørel-
ser, der overstiger 6.000 kr. fra samme ar-
bejdsgiver inden for et indkomstår, med-
regnes dog til den skattepligtige indkomst
med 70 pct. af den del af værdien, der over-

stiger 6.000 kr. Uanset bestemmelserne i 1.
og 2. pkt. medregnes godtgørelse i anled-
ning af fratræden af stilling til den skatte-
pligtige indkomst, i det omfang beløbet
træder i stedet for, hvad modtageren ville
have oppebåret i indtægt af stillingen for ti-
den efter fratrædelsen og indtil det tids-
punkt, til hvilket modtageren kunne være
opsagt i henhold til siin>kontrakt eller lov-
givningens almindelige* regler, dog højst
for en periode af et år.

x) Engangsbeløb, der udbetales ved udgan-
gen af den måned, hvor den erstatningsbe-
rettigede fylder 67 år, efter lov om arbejds-
skadeforsikring, lov om erstatning til til-
skadekomne værnepligtige m. fi. og lov om
erstatning for vaccinationsskader.

y) Beløb, der indbetales af plejeforældre på
en uddannelseskonto efter lov om uddan-
nelsesopsparing eller opspares i henhold
til en boligsparekontrakt efter lov om bo-
ligsparekontrakter.

z) Ydelser til en person fra en fond, stiftelse,
forening m.v., som er godkendt af social-
ministeren, og hvis formål er at støtte soci-
alt eller sygdomsbekæmpende arbejde.
Ydelser fra en fond m.v., der overstiger
5.000 kr. inden for et kalenderår, medreg-
nes dog til den skattepligtige indkomst
med den del af værdien, der overstiger
5.000 kr.

æ) Eftergivet studiegæld efter kapitel 3 og 4 i
lov om tilskud til afvikling af studiegæld og
om eftergivelse af studiegæld.

ø) Tilskud i henhold til kapitel 4 i lov om fol-
kehøjskoler, landbrugsskoler, hushold-
ningsskoler og efterskoler til personer,
som, når tilskuddet modtages, opfylder al-
dersbetingelsen efter lov om social pension
for at modtage folkepension, som modta-
ger eller får forskud på førtidspension, el-
ler som modtager invaliditetsydelse med
bistands- eller plejetillæg.

§ 7 A. Skatteministeren kan tillade, at værdi-
en af den ret, som et selskab giver de ansatte til
at tegne aktier eller andelsbeviser i selskabet,
ikke skal medregnes i de ansattes skattepligtige
indkomst. Hvis tilladelse gives, anses aktierne
m.v. ved senere afståelse for anskaffet til den
pris, som de ansatte har erhvervet dem for.

Stk. 2. Skatteministeren kan tillade, at værdi-
en af udbytteandele eller lignende, som et sel-
skab udlodder til de ansatte i form af aktier, ik-



ke skal medregnes i de ansattes skattepiigtige
indkomst. Indkomstskattefritagelsen omfatter
højst en udlodning på 6.000 kr. årligt til hver
ansat. Selskabet kan ved opgørelsen af sin skat-
tepligtige indkomst fratrække de udloddede
udbytteandele som driftsudgift.

Stk. 3. Afhænder et selskab aktier m.v. af dets
egen beholdning til de ansatte, skal selskabet
opgøre en avance eller et tab svarende til for-
skellen mellem aktiernes handelsværdi på af-
hændelsestidspunktet og den kursværdi, hvor-
til selskabet har erhvervet aktierne, efter regler-
ne i lov om beskatning af fortjeneste ved afstå-
else af aktier m.v.

Stk. 4. Selskabet kan, når det afhænder aktier
m.v. af dets egen beholdning til de ansatte, ved
opgørelsen af sin skattepligtige indkomst fra-
trække forskellen mellem handelsværdien på
afhændelsestidspunktet og den kursværdi,
medarbejderne erhverver aktierne til, som
driftsudgift.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter nærmere
regler for meddelelse af tilladelse efter stk. 1 og
2.

Stk. 6. Det er en betingelse for meddelelse af
tilladelse efter stk. 1, at der ikke kan ske over-
dragelse, pantsætning eller anden råden over
aktierne før 5 år efter udløbet af det kalenderår,
hvor erhvervelsen har fundet sted.

Stk. 7. Det er en betingelse for meddelelse af
tilladelse efter stk. 2, at der ikke kan ske over-
dragelse, pantsætning eller anden råden over
aktierne før 7 år efter udløbet af det kalenderår,
hvor erhvervelsen har fundet sted. Det er end-
videre en betingelse, at de udloddede aktier har
mindst samme stemmeværdi som de aktier i
selskabet, der har størst stemmeværdi. Skatte-
ministeren kan dog fravige den sidstnævnte be-
tingelse for selskaber, der står i koncernforbin-
delse med en fond, jf. aktieselskabslovens § 2,
stk. 1 og 2.

Stk. 8. Det er en betingelse for meddelelse af
tilladelse efter stk. 1 og 2, at ansøgningen er for-
synet med en attestation fra selskabets revisor
om rigtigheden af de afgivne oplysninger.

Stk. 9. Skatteministeren afgiver årligt en re-
degørelse til Folketinget om den i stk. 2 om-
handlede medarbejderaktieordning.

§ 7 B. (Ophævet)

§ 7 C. Tilskud efter lov om statstilskud til
produktudvikling samt beløb, der efter lov om
»Fondet til fremme af teknisk og industriel ud-

vikling« ydes i form af tilskud eller gældsned-
skrivning, medregnes ikke til den skattepligtige
indkomst.

§ 7 D. (Ophævet)

§ 7 E. Tilskud til bygningsarbejder på frede-
de bygninger ydet efter § 16, stk. 1, i lov om byg-
ningsfredning medregnes ikke til modtagerens
skattepligtige indkomst. Det samme gælder an-
dre offentlige tilskud, der ydes til samme for-
mål. Den del af udgifterne til bygningsarbejder,
som dækkes af tilskudsbeløbet, kan ikke fra-
drages ved indkomstopgørelsen eller medreg-
nes ved opgørelsen af grundlaget for skatte-
mæssige afskrivninger og medregnes ikke til
anskaffelsessummen ved opgørelsen af den
skattepligtige fortjeneste ved afståelse af ejen-
dommen.

Stk. 2. Hvis der til et bygningsarbejde på en
fredet bygning er ydet offentligt tilskud, der
omfattes af bestemmelsen i stk. 1, kan Lignings-
rådet tillade, at andre tilskud, der ydes til det
samme bygningsarbejde, skattemæssigt be-
handles efter reglerne i stk. 1.

§ 7 F. Til den skattepligtige indkomst med-
regnes ikke:

1) boligstøtte ydet efter lov om individuel bo-
ligstøtte samt efter § 19 i lov om boliger for
ældre og personer med handicap,

2) tilskud efter § 37, stk. 1-2 og 4, § 40, stk.
1-2, § 44, stk. 2, § 44 a, stk. 2, § 45, stk. 1, §
46, stk. 1-2, § 47, stk. 1, § 62, stk. 2-3, og §
74 a i lov om byfornyelse og boligforbed-
ring,

3) tilskud efter lov om statstilskud til forbed-
ringsarbejder m.v. i helårsboliger,

4)4) tilskud efter § 64, stk. 3, i lov om social bi-
stand,

5)5) tilskud efter lov om statstilskud til omstil-
ling af ældre boliger til kraftvarme.

Stk. 2. Den del af udgifterne, som svarer til
tilskud m.v., der er skattefri efter stk. 1, kan ikke
fradrages ved indkomstopgørelsen eller med-
regnes ved opgøreisen af grundlaget for skatte-
mæssige afskrivninger og medregnes ikke til
anskaffelsessummen ved opgørelse af skatte-
pligtig fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

§ 7 G. Til den skattepligtige indkomst med-
regnes ikke udlodning af beløb fra en andelsbo-
ligforening til andelshaverne, i det omfang be-



løbet hidrører fra et tilskud i henhold til byfor-
nyelses- og boligforbedringslovens § 56, stk. 1,
eller saneringslovens § 64 c.

§ 7 H. Ved opgørelsen af en arbejdstagers
skattepligtige indkomst medregnes ikke bidrag
til arbejdsmarkedsuddannelsesfonden, som ar-
bejdsgiveren har tilbageholdt i arbejdstagerens
løn.

§ 7 I.6) Beløb, der af staten udbetales som in-
flationsgaranti i forbindelse med Danmarks
Skibskreditfonds udstedelse af indeksregulere-
de obligationer til finansiering af ny- og om-
bygning af skibe, er skattefri for låntager.

§ 7 J.7) Afdragsbidrag, der efter § 13 i lov om
refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugs-
ejendomme og §§ 2 b-d i lov om indeksregule-
rede realkreditlån af staten ydes til jordbrugs-
lån, er skattefri for låntager. Afdragsbidrag
ydet i henhold til § 6, stk. 1, jf. stk. 3, i lov nr. 850
af 20. december 1989 om Dansk Landbrugs Re-
alkreditfond er ligeledes skattefri for låntager.

§ 7 K.8) Legater, der er betinget af, at de an-
vendes til studierejser i udlandet, Færøerne og
Grønland, er indkomstskattefri for modtage-
ren, i det omfang de medgår til dækning af sæd-
vanlige udgifter til rejse mellem Danmark og
studiestedet, sædvanlige meromkostninger ved
opholdet på studiestedet samt dokumenterede
udgifter til betaling af undervisning, deltageraf-
gifter og lign., herunder betaling for kurser i
studiestedets sprog.

Stk. 2. Udbetalinger efter lov om statens ud-
dannelsesstøtte er ikke omfattet af stk. 1 bortset
fra støtte til betaling af studieafgifter efter § 5 i
nævnte lov.

Stk. 3. Ligningsrådet fastsætter de i stk. 1 om-
talte beløb for sædvanlige udgifter til rejse og
beløb for sædvanlige meromkostninger ved op-
holdet på studiestedet.

Stk. 4. Legater, der er betinget af, at de an-
vendes til dækning af omkostninger ved viden-
skabelige arbejder, er indkomstskattefri.

Stk. 5. Udgifter, som dækkes af et indkomst-
skattefrit legat, jf. stk. 1-4, kan ikke fradrages
eller afskrives i den skattepligtige indkomst.
Skattefriheden for ellers skattefri godtgørelser
og lign. bortfalder, i det omfang udgifterne
dækkes af et indkomstskattefrit legat.

§ 8. Ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst fradrages udgifter, som i forbindelse
med den skattepligtiges erhverv er afholdt til
rejser, reklame og lignende med det formål at
opnå salg af varer og tjenesteydelser i det på-
gældende og senere indkomstår.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 -finder ikke an-
vendelse i de tilfælde, hvor den-sjc'attepligtige
indkomst opgøres som en procentdel af en for-
enings formue efter reglerne i lov om indkomst-
beskatning af aktieselskaber m.v.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst fradrages :

a) løbende provisioner eller præmier for lån,
som den skattepligtige optager; eller for sik-
ring af hans tilgodehavende,

b) præmier og lignende løbende ydelser for
kaution for den skattepligtiges gæld, og

c) stiftelsesprovisioner, engangspræmier og
lignende engangsydelser for lån, sikring af
tilgodehavender eller kaution, som nævnt
under a) og b), såfremt løbetiden er mindre
end 2 år.

Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst fradrages udgifter til repræsentation
dog kun med et beløb svarende til 25 pct. af de
afholdte udgifter. Reglen i 1. pkt. omfatter dog
ikke den skattepligtiges udgifter til udenland-
ske forretningsforbindelsers rejse og ophold,
når udgifterne afholdes med det formål at opnå
salg af varer eller tjenesteydelser til udlandet.

§ 8 A.9) Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan fradrages gaver, som det godtgø-
res, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser,
institutioner m.v., hvis midler anvendes i al-
menvelgørende eller på anden måde almennyt-
tigt øjemed til fordel for en større kreds af per-
soner. Det er en forudsætning for fradrag, at ga-
ven til den enkelte forening, stiftelse, institution
nuv. i det pågældende indkomstår har andraget
mindst 500 kr. Fradrag kan endvidere kun ind-
rømmes for det beløb, hvormed de gaver, som
herefter kommer i betragtning, tilsammen over-
stiger 500 kr. årligt, og det kan ikke udgøre me-
re end 3.000 kr.

Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede fradragsret er
betinget af, at skatteministeren for det kalen-
derår, hvori gaven ydes, har godkendt den på-
gældende forening m.v. som berettiget til at
modtage gaver med den virkning, at gavebelø-
bet kan fradrages ved opgørelsen af den skatte-
pligtige indkomst efter reglerne i stk. 1. God-



kendelse kan første gang meddeles med virk-
ning for gaver ydet i kalenderåret 1960. Andra-
gende om godkendelse for 1961 og følgende ka-
lenderår skal fremsættes inden den 1. oktober i
det kalenderår, for hvilket godkendelsen første
gang skal have virkning.

§ 8 B. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan udgifter, som afholdes til for-
søgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til
den skattepligtiges erhverv, bortset fra udgifter
til efterforskning efter råstoffer, jf. stk. 2, efter
den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt
ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller
afskrives med lige store årlige beløb over dette
og de følgende 4 indkomstår. Det samme gæl-
der udgifter til grundforskning, der afholdes af
en igangværende virksomhed. Hvis udgifter
som nævnt i 1. pkt. er afholdt, før den skatte-
pligtige påbegyndte erhvervet, kan udgifterne
først fradrages i det indkomstår, hvori erhver-
vet er påbegyndt, eller afskrives som anført fra
og med dette indkomstår. Ligningsrådet kan
dog tillade, at udgifterne fradrages eller afskri-
ves som anført før påbegyndelsen af erhvervet.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan fradrages udgifter, som afholdes
til efterforskning efter råstoffer i tilknytning
til den skattepligtiges erhverv. Hvis udgifterne
er afholdt, før den skattepligtige påbegyndte
erhvervet, afskrives de over en årrække efter
regler, der fastsættes af skatteministeren. Det
samme gælder, hvis udgifterne i det indkomst-
år, hvori de er afholdt, overstiger 30 pct. af den
skattepligtiges overskud ved selvstændig er-
hvervsvirksomhed, opgjort uden fradrag og af-
skrivning efter dette stykke, men med tillæg af
renteudgifter og valutakurstab og med fradrag
af rente- og udbytteindtægter, samt valutakurs-
gevinst, som indgår i opgørelsen af overskud-
det. Ligningsrådet kan tillade, at udgifter som
omhandlet i 2. pkt. fradrages eller afskrives før
igangsættelsen af den erhvervsvirksomhed,
hvorpå efterforskningen tager sigte. Når om-
stændighederne taler derfor, kan Ligningsrådet
desuden tillade, at udgifter som omhandlet i 3.
pkt. fradrages på én gang.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan udgifter til an-
skaffelse af maskiner, inventar og lignende
driftsmidler, skibe og fast ejendom kun fradra-
ges eller afskrives efter loven om skattemæssige
afskrivninger m.v.

§ 8 C. Afgifter i anledning af en virksomheds
tilslutning til offentligt eller privat ejede anlæg,
som har erhvervsmæssig betydning for virk-
somheden, herunder anlæg, der tjener til fore-
byggelse eller bekæmpelse af forurening eller
støjulemper, kan fradrages i den skattepligtige
indkomst eller afskrives på..samme måde som
angivet i § 8 B, stk. 1. /

§ 8 D. (Ophævet)

§ 8 E. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst skal landbrugeres fradrag efter § 6,
stk. 1, litra a, i statsskatteloven for udgifter til
bjærgning og opbevaring m.v. af halm ikke be-
grænses under hensyn til, at halmen benyttes til
fyring i anlæg, som forsyner den private bolig
med varme.

§ 8 F. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan fradrages 3 pct. af den personlige
indkomst, dog højst 3.200 kr. Omfatter ind-
komstansættelsen en kortere periode end 1 år,
er fradraget højst ! /u af 3.200 kr. for hver må-
ned, ved hvis begyndelse skattepligt foreligger.
Beløbene på 3.200 kr. reguleres efter § 20 i lov
om indkomstskat og formueskat for personer
m.v. (personskatteloven). Fradraget beregnes
før den personlige indkomst eventuelt er regu-
leret efter § 13 i nævnte lov.

§ 8 G. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan selskaber, som er skattepligtige
efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og
5-6, og stk. 2, 1. pkt., samt § 2, stk. 1, litra a, og
fonde, som er skattepligtige efter fondsbeskat-
ningsloven, fradrage et beløb svarende til 25
pct. af de udgifter, som afholdes i tilknytning til
den skattepligtiges deltagelse i det fælleseuro-
pæiske forskningsprojekt Eureka eller i tilknyt-
ning til den skattepligtiges deltagelse i EF-
forskningsprojekterne Esprit, Brite eller Race.
Det er en betingelse for ekstrafradraget, at det
pågældende forskningsprojekt ved udgangen
af indkomståret er godkendt som enten Eure-
ka-projekt af Teknologistyrelsen eller som
Esprit-projekt, Brite-projekt eller Race-projekt
af EF-Kommissionen. Det er endvidere en be-
tingelse for fradraget, at udgifterne er afholdt
inden for det budget, som virksomheden opstil-
ler med henblik på at opnå godkendelse fra
Teknologistyrelsen, henholdsvis EF.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan selskaber, som er skattepligtige



efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og
5-6, og stk. 2, 1. pkt., samt § 2, stk. 1, litra a, og
fonde, som er skattepligtige efter fondsbeskat-
ningsloven, fradrage et beløb svarende til 25
pct. af de udgifter, som afholdes i tilknytning til
den skattepligtiges deltagelse i det fælleseuro-
pæiske forskningsprojekt Eureka, i program-
mer under Nordisk Industrifond, i EF-pro-
grammer i henhold til rammeprogrammet for
Fællesskabets aktioner inden for forskning og
teknologisk udvikling eller i EF-programmet
Thermie. Det er en betingelse for ekstrafradra-
get, at det pågældende forskningsprojekt på
forhånd er godkendt af industriministeren eller
den, der bemyndiges dertil. Det er endvidere en
betingelse, at det pågældende forskningspro-
jekt ved udgangen af indkomståret er godkendt
enten som Eurekaprojekt af Industri- og Han-
delsstyrelsen, som projekt af Nordisk Industri-
fond eller som EF-projekt af EF-Kommissio-
nen. Det er endelig en betingelse for fradraget,
at udgifterne er afholdt inden for det budget,
som virksomheden opstiller med henblik på at
opnå godkendelse af Industri- og Handelssty-
relsen, Nordisk Industrifond eller EF-Kom-
missionen.

Stk. 3. Ekstrafradraget efter stk. 1 og 2 berø-
rer ikke den skattepligtiges adgang til fradrag
for driftsomkostninger og afskrivninger efter
skattelovgivningens almindelige regler.

Stk. 4. Ekstrafradraget efter stk. 1 ydes kun
på grundlag af udgifter, der er afholdt til pro-
jekter, der er godkendt inden udgangen af 1989.

Stk. 5. Ekstrafradraget efter stk. 2 ydes kun
på grundlag af udgifter, der er afholdt til pro-
jekter, der er godkendt inden udgangen af 1993.

Stk. 6. Industriministeren eller den, der be-
myndiges dertil, kan fastsætte nærmere regier
for gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte for-
håndsgodkendelse af projekter.

§ 8 H. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan selskaber, som er skattepligtige
efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og
5-6, og stk. 2,1. pkt, samt § 2, stk. 1, litra a, fra-
drage gaver, som det godtgøres at selskabet har
ydet til almenvelgørende eller på anden måde
almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner
m.v., der anvender deres midler, herunder de
modtagne ydelser, til forskning. Foreningerne,
stifteiserne og institutionerne skal være hjem-
mehørende her i landet.

Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at
Planlægningsrådet for Forskningen for det ka-

lenderår, hvori gaven, ydes, har godkendt den
pågældende forening, stiftelse, institution m.v.
som berettiget til at modtage gaver med den
virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved op-
gørelsen af den skattepligtige indkomst. Rådets
afgørelser kan ikke indbringes for anden admi-
nistrativ myndighed.

§ 8 I.10) Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan fradrages udgifter til undersøgel-
se af nye markeder med henblik på etablering
af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en
bestående erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. Udgifter til undersøgelse af nye mar-
keder, der er afholdt før etableringen af en er-
hvervsvirksomhed, kan kun fradrages efter- stk.
1, hvis undersøgelsen er medvirkende til etable-
ring af erhvervsvirksomheden.

Stk. 3. Udgifter efter stk. 1 og stk. 2 kan efter
den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt
ud i det indkomstår, hvori udgifterne er af-
holdt, dog tidligst i det indkomstår, hvori eta-
bleringen af erhvervsvirksomheden finder sted,
eller afskrives med lige store årlige beløb over
dette og de følgende 4 indkomstår.

Stk. 4. Udgifter til repræsentation kan kun
fradrages efter reglerne i § 8, stk. 4.

§ 8 J.10) Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan fradrages udgifter til advokat og
revisor, der er afholdt i forbindelse med etable-
ring af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse
af en bestående erhvervsvirksomhed. Det sam-
me gælder gebyrer til Erhvervs- og Selskabssty-
relsen.

Stk. 2. Udgifter, der er afholdt inden etable-
ringen eller udvidelsen af erhvervsvirksomhe-
den, kan først fradrages i det indkomstår, hvori
etableringen eller udvidelsen af erhvervsvirk-
somheden finder sted.

Stk. 3. Udgifter, der må anses for tillæg til en
købesum eller et fradrag i en salgssum for et ak-
tiv, kan ikke fradrages efter stk. 1.

§ 8 K.u) Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan udgifter, der afholdes til nyplant-
ning af fredskov, fradrages med indtil 20 pct.
årligt. Overstiger udgifterne ikke 25.000 kr. pr.
år pr. ejendom, kan beløbet dog fradrages i det
indkomstår, hvori udgiften er afholdt. Såfremt
ejendommen sælges eller det tilplantede areal
ryddes efter brand, kan udgifter, der endnu ik-
ke er fradraget efter 1. pkt., fratrækkes i det ind-
komstår, hvori salget eller rydningen sker. der



er en betingelse for fradrag, at det tilplantede
areal pålægges fredskovspligt efter skovlovens
bestemmelser herom, og at fredskovspligten
tinglyses på ejendommen. Udgifter til gen-
plantning af skov kan fradrages straks.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan udgifter til plantning af træer,
der er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse
som juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift,
samt frugttræer og frugtbuske fradrages med
indtil 20 pct. årligt. Overstiger udgifterne ikke
25.000 kr. pr. år pr. ejendom, kan beløbet dog
fradrages i det indkomstår, hvori udgiften er af-
holdt. Udgifter til genplantning i skov af træer,
der er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse
som juletræer eller pyntegrønt, kan dog uanset
1. pkt. fradrages straks. Såfremt ejendommen
sælges eller det tilplantede areal ryddes, kan
udgifter, der endnu ikke er fradraget efter 1.
pkt., fratrækkes i det indkomstår, hvori salget
eller rydningen sker.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan udgifter, der afholdes til anlæg af
læhegn, jf. lov om læhegn, fradrages fuldt ud i
den skattepligtige indkomst i det indkomstår,
hvori udgiften er afholdt. Tilskud til læplant-
ning ydet efter lov om læhegn medregnes i den
skattepligtige indkomst i samme indkomstår,
hvori udgifter efter 1. pkt. afholdes.

Stk. 4. Uanset stk. 1-3 kan udgifter til anskaf-
felse af maskiner, inventar og lignende drifts-
midler og fast ejendom kun fradrages eller af-
skrives efter lov om skattemæssige afskrivnin-
ger m.v.

§ 8 L.") Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan udgifter til erhvervelse af know-
how og patentrettigheder i tilknytning til den
skattepligtiges erhverv efter den skattepligtiges
valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår,
hvori udgifterne er afholdt, eller afskrives efter
§ 15, stk. 1, i lov om særlig indkomstskat m.v.

Stk. 2. Afhændes eller afstås knowhow eller
patentrettigheder, hvis anskaffelsesudgift i
medfør af stk. 1 er fradraget fuldt ud i den skat-
tepligtige indkomst, skal afhændelses- eller af-
ståelsessummen fuldt ud medregnes i den skat-
tepligtige indkomst for det indkomstår, hvori
afhændelsen eller afståelsen finder sted. I disse
tilfælde finder reglerne i lov om særlig ind-
komstskat m.v. om beskatning af fortjeneste ik-
ke anvendelse.

§ 9. Ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst for lønmodtagere fradrages udgifter i
forbindelse med udførelsen af det indtægtsgi-
vende arbejde i det omfang, de samlede fra-
dragsberettigede udgifter overstiger et grund-
beløb på 3.000 kr. Grundbeløbet på 3.000 kr.
reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 2. Begrænsningen af fradraget efter stk. 1
omfatter ikke udgifter, som lønmodtagere kan
fradrage efter §§ 9 B-9 D, § 13 i denne lov eller §
49, stk. 1, i lov om beskatningen af pensions-
ordninger m.v.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst fradrages udgifter til repræsentation
dog kun med et beløb svarende til 25 pct. af de
afholdte udgifter.

Stk. 4. Udgifter, der efter Ligningsrådets an-
visning kan fradrages uden dokumentation for
størrelsen, kan indgå i opgørelsen af de samle-
de udgifter efter stk. 1 med de af Ligningsrådet
fastsatte satser.

Stk. 5. Godtgørelse, der udbetales af arbejds-
giveren, for udgifter, lønmodtageren påføres
som følge af arbejdet, medregnes ved ind-
komstopgørelsen. Dette gælder dog ikke godt-
gørelse for rejse- og befordringsudgifter, så-
fremt godtgørelsen ikke overstiger satser, der
fastsættes af Ligningsrådet. Rejse- og befor-
dringsudgifter kan ikke fradrages ved ind-
komstopgørelsen i det omfang, de er godtgjort
efter 2. pkt.

Stk. 6. Reglerne i stk. 5 finder tilsvarende an-
vendelse på rejse- og befordringsgodtgørelser,
der udbetales til medlemmer af eller medhjæl-
pere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd
og lignende.

Stk. 7. Såfremt arbejdsgiveren afholder løn-
modtagerens udgifter ved rejse i udlandet efter
regning, kan arbejdsgiveren udbetale et skatte-
frit beløb på indtil 60 pct. àf Ligningsrådets sat-
ser for skattefri rejsegodtgørelse. Selv om ar-
bejdsgiveren ikke udbetaler et skattefrit beløb
efter 1. pkt., kan lønmodtageren ikke foretage
et tilsvarende fradrag i den skattepligtige ind-
komst.

Stk. 8. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst medregnes ikke dagpenge og rejse-
godtgørelser, der udbetales i forbindelse med
udførelsen af offentligt hverv, der gør det nød-
vendigt for den skattepligtige at tage ophold
uden for hjemstedskommunen, jf. statsskattelo-
vens § 5, litra d. Statsskattelovens § 5, litra d,
anvendes dog kun på udbetalinger fra staten,



10

danske kommuner ög De Europæiske Fælles-
skaber.

Stk. 9. Reglerne i stk. 8 anvendes tillige på
dagpenge og rejsegodtgørelser, som Kommu-
nernes Landsforening eller Amtsrådsforenin-
gen i Danmark udbetaler til bestyrelsesmed-
lemmer for udførelse af deres hverv som besty-
relsesmedlemmer i disse foreninger. Disse dag-
penge og rejsegodtgørelser kan dog ikke over-
stige beløb, som bestyrelsesmedlemmet har
krav på for tilsvarende hverv som kommunal-
bestyrelsesmedlem eller amtsrådsmedlem.

Stk. 10.12) Godtgørelse, der ydes for udgifter
til kost og logi i forbindelse med formidlet
døgnophold omfattet af §§ 66 og 68 a i lov om
social bistand, medregnes ikke ved indkomst-
opgørelsen. Dette gælder dog kun den del af
godtgørelsen, der ikke overstiger satser, som
fastsættes efter lovens § 66 a, stk. 1. Udgifter,
der er godtgjort efter 1. pkt., kan ikke fradrages
ved indkomstopgørelsen. Reglerne i 1.-3. pkt.
finder ikke anvendelse, hvis formidlet døgnop-
hold udøves som selvstændig erhvervsvirksom-
hed.

§ 9 A. (Ophævet)

§ 9 B. Befordringsudgifter, der er nødvendig-
gjort ved skiftende arbejdssted eller flere samti-
dige arbejdssteder, kan fradrages ved opgørel-
sen af den skattepligtige indkomst, såfremt den
skattepligtige har haft 2 eller flere arbejdssteder
uden for sin bopæl eller dennes umiddelbare
nærhed.

§ 9 C. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan fradrag for befordring frem og
tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejds-
plads foretages med et beløb, som beregnes på
grundlag af den normale transportvej ved bil-
kørsel efter en kilometertakst, der fastsættes af
Ligningsrådet. Ved fastsættelsen af denne takst
lægges udgiften til befordring med bil til grund.

Stk. 2. Fradrag kan dog kun foretages for den
del af befordringen pr. arbejdsdag, der oversti-
ger 20 kilometer.

Stk. 3. Udgør befordringen pr. arbejdsdag til
og med 54 kilometer, beregnes fradraget med
den kilometertakst, Ligningsrådet fastsætter.
For befordring herudover beregnes fradraget
med 25 pct. af den fastsatte kilometertakst.

Stk. 4. Anvender den skattepligtige egen bil
til befordringen, og overstiger den daglige be-
fordring 54 km, kan fradrag for befordring ud

over 20 km pr. arbejdsdag foretages med den
kilometertakst, Ligningsrådet fastsætter for
1984. Dette gælder dog kun, såfremt offentlig
befordring ikke kan anvendes.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nær-
mere regler om administrationen af stk. 1—4,
herunder regler om, hvorledes den normale
transportvej efter stk. 1 fastlægges. Hvor gan-
ske særlige hensyn til de skattepligtige taler
derfor, kan ministeren endvidere fastsætte reg-
ler, hvorefter bestemmelserne i stk. 1-4 fravi-
ges.

Stk. 6. Medlemmer af Folketinget, ministre
og danske medlemmer af Europa-Parlamentet
kan ikke foretage fradrag efter stk. 1-4 for be-
fordring i forbindelse med folketingshvervet.
Det samme gælder, hvis de ovennævnte anven-
der et frikort eller frirejse til offentlige trans-
portmidler i forbindelse med andre hverv eller
andet arbejde.

§ 9 D. Godtgør den skattepligtige, at han som
følge af invaliditet eller kronisk sygdom har
særlige udgifter til befordring mellem hjem og
arbejdsplads, finder reglerne i § 9 C ikke anven-
delse. Den skattepligtige kan i stedet fradrage
normal befordringsudgift i det omfang, den
overstiger 2.000 kr., samt den del af den fakti-
ske befordringsudgift, der overstiger normal
befordringsudgift i det pågældende tilfælde.
Normal befordringsudgift opgøres, hvor of-
fentlig befordring kan anvendes, som udgiften
til billigste offentlige befordringsmiddel og el-
lers som udgiften ved brug af eget befordrings-
middel efter kilometertakster, der fastsættes af
Ligningsrådet.

§ 9 E. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan eksportmedarbejdere uanset § 9,
stk. 5, sidste pkt., foretage fradrag for merudgif-
ter i forbindelse med rejser og ophold i udlan-
det uden dokumentation for udgifterne. Det er
en betingelse, at den pågældende i indkomst-
året enten har haft uafbrudt ophold i udlandet i
2 måneder, eller at opholdene i udlandet i løbet
af indkomståret i alt har omfattet mindst 100
døgn.

Stk. 2. Som eksportmedarbejdere anses efter
denne bestemmelse lønmodtagere, der for en
dansk arbejdsgiver udfører arbejde i udlandet
med sigte på at opnå salg til udlandet af ar-
bejdsgiverens varer og tjenesteydelser eller at
opfylde sådanne aftaler. Bestemmelsen omfat-
ter ikke medarbejdere, der forestår transport af
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varer m.v. eller er medlem af et selskabs direk-
tion eller bestyrelse bortset fra medarbejder-
valgte repræsentanter.

Stk. 3. Fradraget opgøres på grundlag af løn-
indkomsten for udlandsarbejdet efter de af Lig-
ningsrådet fastsatte anvisninger for fradrag for
merudgifter ved lønarbejde i udlandet.

Stk. 4. Den skattepligtige skal vedlægge selv-
angivelsen en erklæring fra arbejdsgiveren om
karakteren af udlandsarbejdet, opholdenes va-
righed og om lønindkomsten under udlandsop-
holdene.

§ 9 F. Personer, der er skattepligtige efter kil-
deskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og som er gift
ved udløbet af indkomståret, kan fradrage et
grundbeløb på 27.100 kr. ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst. Beløbet reguleres efter
personskattelovens § 20. Fradraget gives kun i
indkomst efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra
a, og kan ikke overstige sådan indkomst.

Stk. 2. Det er en betingelse, at den skatteplig-
tige er samlevende med ægtefællen ved udgan-
gen af indkomståret, og at ægtefællen ikke for
dette år har opnået skattenedsættelse gennem
personfradrag efter personskattelovens § 10.

§ 10. Bidrag, som i anledning af skilsmisse el-
ler separation udredes af den ene af ægtefæller-
ne til underhold af den anden ægtefælle eller af
bøm, der ikke opholder sig hos bidragyderen,
kan fradrages i bidragyderens skattepligtige
indkomst. Fradragsretten for de nævnte bidrag
til underhold af bøm er betinget af, at bidrag-
yderen har forsørgerpligt over for det offentlige
for barnet, og kun bidrag for tiden indtil bar-
nets fyldte 18. år kan fradrages. Bidragene til
underhold af den anden ægtefælle medregnes
til denne ægtefælles skattepligtige indkomst.
Bidragene til underhold af et barn medregnes
til barnets skattepligtige indkomst for den del
af bidragene, der overstiger det af socialmini-
steren fastsatte normalbidrag. Særlige bidrag til
barnets dåb og bidrag i anledning af, at barnet
når konfirmationsalderen, medregnes dog ikke
til barnets skattepligtige indkomst, i det om-
fang bidragene ikke overstiger for dåb 1 gang
det månedlige normalbidrag og for bidrag i an-
ledning af, at barnet når konfirmationsalderen,
3 gange det månedlige normalbidrag.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tillige
anvendelse på underholdsbidrag fra den ene
ægtefælle til den anden ægtefælle og til børri,
der ikke opholder sig hos bidragyderen, når

ægtefællerne på grund af faktisk adskillelse er
ansat selvstændigt til statsskat, og bidraget er
fastsat eller godkendt af det offentlige.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 finder, for så
vidt angår bidrag i anledning af separation, kun
anvendelse på bidrag, hvis størrelse er fastsat
eller ændret efter ikrafttrædelsen af lov nr. 517
af 19. december 1942.-.J Îed hensyn til bidrag i
anledning af skilsmisse^ finder bestemmelserne
kun anvendelse på bidrag, der er fastsat eller
ændret efter ikrafttrædelsen af lov nr. 538 af 22.
december 1941.

§ 11. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan fratrækkes underholdsbidrag til
børn uden for ægteskatj, med hensyn til hvilke
der påhviler den skattepligtige forsørger- eller
bidragspligt over for det offentlige, og som ikke
opholder sig hos bidragyderen. Kun bidrag for
tiden indtil barnets fyldte 18. år kan fradrages.
Bidragene medregnes til barnets skattepligtige
indkomst for den del af bidragene, der oversti-
ger det af socialministeren fastsatte normalbi-
drag. Særlige bidrag til barnets dåb og bidrag i
anledning af, at barnet når konfirmationsalde-
ren, medregnes dog ikke til barnets skattepligti-
ge indkomst, i det omfang bidragene ikke over-
stiger for dåb 1 gang det månedlige normalbi-
drag og for bidrag i anledning af, at barnet når
konfirmationsalderen, 3 gange det månedlige
normalbidrag.

§ 12. Udgifter til løbende ydelser, som den
skattepligtige har forpligtet sig til at udrede,
kan fradrages ved opgørelsen af den skatteplig-
tige indkomst efter reglerne i stk. 2-8.

Stk. 2. Udgifter til ensidigt påtagne forplig-
telser som nævnt i stk. 1 kan fradrages, hvis
ydelsen tilfalder foreninger, stiftelser, institu-
tioner m.v. eller religiøse samfund som god-
kendt efter stk. 3. Fradrag indrømmes kun for
årlige ydelser, der ikke overstiger 15 pct. af yde-
rens personlige indkomst med tillæg af positiv
kapitalindkomst For selskaber og andre skat-
tepligtige institutioner indrømmes fradrag kun
for årlige ydelser, der ikke overstiger 15 pct. af
yderens skattepligtige indkomst. Årlige ydel-
ser, der ikke overstiger 15.000 kr., kan dog fra-
drages fuldt ud uanset begrænsningen i 2. og 3.
pkt.

Stk. 3. Fradragsret efter stk. 2 er betinget af,
at skatteministeren har godkendt foreningen,
stiftelsen, institutionen m.v. eller det religiøse
samfund som berettiget til at modtage løbende
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ydelser med den virkning, at yderen får fradrag
for dem. Religiøse samfund kan godkendes,
hvis de er hjemmehørende her i landet. For-
eninger, stiftelser, institutioner m.v. kan godi
kendes, hvis de er hjemmehørende her i landet,
er almenvelgørende eller på anden måde al-
mennyttige og anvender deres midler, herunder
de modtagne ydelser, til humanitære formål, til
forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.

Stk. 4. Udgifter til ensidigt påtagne forplig-
telser som nævnt i stk. 1, der tilfalder personer
eller dødsboer, kan fradrages med i alt højst
10.000 kr. årligt. Ægtefæller, der er samlevende
i hele indkomståret, kan dog kun opnå fradrag
for den del af ægtefællernes samlede årlige
ydelser, som ikke overstiger 10.000 kr. En even-
tuel nedsættelse til dette beløb foretages i den
del af hver ægtefælles årlige ydelse, der oversti-
ger 5.000 kr.

Stk. 5. Udgifter til ydelser som nævnt i stk. 1
kan fradrages, hvis ydelsen udredes i farm af
hel eller delvis fribolig for modtageren. Be-
grænsningen af fradragsretten i stk. 2 og 4 fin-
der ikke anvendelse på sådanne ydelser.

Stk. 6. De i stk. 4 og 5 nævnte ydelser kan ik-
ke fradrages i det omfang, yderen som gave el-
ler arveforskud har forpligtet sig til at udrede
dem til livsarvinger eller disses ægtefæller.
Stedbørn og plejebørn sidestilles med livsar-
vinger. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. medfører
ingen begrænsning i adgangen til at fradrage de
i §§ 10 og 11 nævnte underholdsbidrag.

Stk. 7. Uanset begrænsningen i stk. 6 kan der
indrømmes fradrag for ydelser som nævnt i stk.
4 og 5, hvis ydelsen tilfalder den skattepligtiges
barnebarn. Fradrag indrømmes endvidere for
ydelser, der tilfalder et barnebarn af den med
den skattepligtige samlevende ægtefælle. Ud-
gifter til sådanne ydelser kan fradrages med i
alt højst 3.000 kr. årligt pr. barnebarn. Fra-
dragsretten er betinget af, at en af barnebarnets
forældre er afgået ved døden før indkomstårets
begyndelse. Fradrag indrømmes ikke for ydel-
ser, der forfalder til betaling efter udgangen af
det kalenderår, hvori barnebarnet fylder 18 år.

Stk. 8. Udgifter til ydelser som nævnt i stk. 1
kan fradrages, hvis ydelsen udredes som et led i
en gensidigt bebyrdende aftale. Udgifter til så-
danne ydelser kan dog ikke fradrages, når yde-
ren er forpligtet til at udrede dem til selvejende
institutioner, stiftelser, fonde m.v., som er stif-
tet af den skattepligtige. Det samme gælder,
hvis institutionen m.v. er stiftet af den skatte-
pligtiges ægtefælle, af disses forældre eller livs-

arvinger, eller hvis disse personer har en be-
stemmende indflydelse over institutionen m.v.
Stedbørn og plejebørn sidestilles med livsar-
vinger.

§ 12 A.13) I tilfælde, hvor en bolig, som ville
være omfattet af den procentvise lejeværdibe-
regning i ligningslovens §§ 15 B—15 I, såfremt
ejeren selv benyttede boligen, stilles til rådig-
hed for ejerens eller dennes ægtefælles foræl-
dre, stedforældre eller bedsteforældre, medreg-
nes et beløb i den skattepligtige indkomst, der
svarer til den lejeværdi, som ville blive bereg-
net, såfremt ejeren selv beboede boligen. Den
del af en eventuel betaling, der overstiger :det
efter 1. pkt. beregnede beløb, medregnes dog
altid i den skattepligtige indkomst. Det er en
betingelse, at boligen, der stilles til rådighed,
findes i tilknytning til en bolig, som den skatte-
pligtige eller dennes ægtefælle bebor. Det er
endvidere en betingelse, at én af forældrene,
stedforældrene eller bedsteforældrene er før-
tidpensionist, efterlønsmodtager eller fyldt 67
år inden udgangen af indkomståret.

Stk. 2. Den skattepligtiges samlever gennem
de sidste to år, inden friboligen stilles til rådig-
hed, sidestilles med en ægtefælle.

§ 13. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan fradrages udgifter til kontingen-
ter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og
andre faglige sammenslutninger, der har til ho-
vedformål at varetage de økonomiske interes-
ser for den erhvervsgruppe, hvortil den skatte-
pligtige hører. Erstatninger eller ydelser, der
udbetales til medlemmerne af sådanne sam-
menslutninger, medregnes til modtagerens
skattepligtige indkomst.

§ 14. Ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst kan fradrages beløb, som i indkomst-
året er anvendt til skatter og afgifter på fast
ejendom og næring, til forpagtningsafgifter og
lignende byrder, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Udgifter til ejendomsskatter på ejen-
domme, der indeholder en eller to selvstændige
lejligheder, kan ikke fradrages, hvis ejendom-
men i indkomståret har tjent til bolig for ejeren.
Fradrag indrømmes endvidere ikke for udgifter
til ejendomsskatter, som vedrører et stuehus
med tilhørende grund og have, hvis stuehuset i
indkomståret har tjent til bolig for ejeren. Be-
grænsningen i 2. pkt. gælder, når stuehuset er
beliggende på en ejendom, der benyttes til
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landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplan-
tage. Fradrag indrømmes heller ikke for udgif-
ter til ejendomsskatter på ubebyggede grunde,
der er erhvervet med henblik på privat benyt-
telse, og som ikke senere er overgået til er-
hvervsmæssig benyttelse.

Stk. 3. Begrænsningen i stk. 2,1.-3. pkt., gæl-
der ikke i det omfang, ejendommen eller stue-
huset er benyttet erhvervsmæssigt i indkomst-
året. Der bortses dog fra uvæsentlig erhvervs-
mæssig benyttelse.



Bilag 25



Nr. 443. 1432 3. oktober 1985.;

Bekendtgørelse af
Myndighedsloven

Herved bekendtgøres lov om umyndighed og værgemål (myndighedsloven), jfr. lovbekendtgørelse
nr. 554 af 16. november 1976. med de ændringer, der følger af lov nr. 244 af 8. juni 1978, lov nr. 212 af
13. maj 1981 og love nr. 230 og 231 af 6. juni 1985.

Kapitel 1
Om umyndige

§ 1. Den. der er under 18 år, er umyndig.
Den. der er 18 år eller derover, er myndig,
men kan umyndiggores efter reglerne i § 2.

Stk. 2. Personer, der er umyndige på
grund af alder, betegnes i loven som mindre-
årige. Mindreårige og umyndiggjorte beteg-
nes under ét som umyndige.

§ 2. Den, der er fyldt 18 år, kan umyndig-
gores. såfremt han:
1 ) på grund af sindssygdom, åndssvaghed

eller anden sjælelig forstyrrelse er uskik-
ket til at varetage sine anliggender;

2) ved ødselhed eller anden uforsvarlig ad-
færd udsætter sin eller sin families vel-
færd for fare;

3) på grund af drikfældighed eller lignende
last er uskikket til at varetage sine anlig-
gender:

4) på grund af legemlig mangel, sygdom el-
ler anden skrøbelighed er mindre skikket
til at varetage sine anliggender og selv
onsker at blive umyndiggjort.

§ 3. (Ophævet).

§ 4. Umyndiggørelsesdekretet tinglæses i
den underretskreds, hvor den umyndiggjorte
har sit hjemting.

§ 5. Umyndiggørelsen skal ophæves, når
den umyndiggjorte findes skikket til selv at
varetage sine anliggender.

Kapitel 2

Forældremyndighed

§ 6. Børn og unge under 18 år er under
forældremyndighed, medmindre de har ind-
gået ægteskab.

Forældremyndighedens indhold

§ 7. Forældremyndighedens indehaver
skal drage omsorg for barnet og kan træffe
afgørelse om dets personlige forhold ud fra
barnets interesse og behov.

Stk. 2. Forældremyndigheden medfører
pligt til at beskytte barnet mod fysisk og psy-
kisk vold og anden krænkende behandling.

Stk. 3. Forældrene kan anvende barnets
indtægter til dets underhold i passende om-
fang og under hensyntagen til deres og bar-
nets stilling.

Indehavere af forældremyndighed

§ 8. Er forældrene gift med hinanden ved
barnets fødsel, eller indgår de senere ægte-
skab, har de fælles forældremyndighed. Er
forældrene separeret ved barnets fødsel, har
moderen dog forældremyndigheden alene.
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medmindre samlivet mellem ægtefællerne
genoptages.

Stk. 2. Er forældrene ikke gift med hinan-
den, har rnoderen forældremyndigheden ale-

ne.

Aftale om fælles forældremyndighed

§ 9. Forældre, der ikke er gift med hinan-
den eller er separerede, kan med statsamtets
godkendelse aftale, ar de skal have fælles
forældremyndighed. Aftalen godkendes,
medmindre den strider mod, hvad der er
bedst for barnet.

Ophør af fælles forældremyndighed

§ 10. Lever forældre, der har fælles foræl-
dremyndighed, ikke sammen, eller agter en
af dem at ophæve samlivet, kan enhver af
dem kræve, at den fælles forældremyndighed
skal ophøre.

Stk. 2. Forældrene kan med statsamtets
godkendelse aftale, hvem af dem der skal
have forældremyndigheden alene. Aftalen
godkendes, medmindre den strider mod,
hvad der er bedst for barnet.

Stk. 3. Er forældrene uenige, eller nægtes
godkendelse af deres aftale, afgør retten un-
der særligt hensyn til, hvad der er bedst for
barnet, hvem af forældrene der skal have
forældremyndigheden alene.

Separation og skilsmisse

§ 1 1 . Ved separation eller skilsmisse skal
der tages stilling til, hvem forældremyndighe-
den skal tilkomme, medmindre der tidligere
er truffet aftale eller afgørelse herom.

Stk. 2. Forældrene kan med statsamtets
eller rettens godkendelse aftale, at de fortsat
skal have fælles forældremyndighed, eller at
en af dem skal have forældremyndigheden
alene. Aftalen godkendes, medmindre den
strider mod, hvad der er bedst for barnet.
Godkendelsen foretages af statsamtet, hvis
separationen eller skilsmissen sker ved bevil-
ling, og ellers af retten.

Stk. 3. Er forældrene uenige, eller nægtes
godkendelse af deres aftale, afgør retten un-
der særligt hensyn til, hvad der er bedst for
barnet, hvem af forældrene der skal have
forældremvndieheden alene.

Genoptagelse af samlivet

§ 12. Er der truffet aftale eller afgorelse
efter § 10 eller § 1 1 om. at en af forældrene
skal have forældremyndigheden alene, gen-
indtræder den fælles forældremyndighed,
hvis gifte, herunder separerede, forældre gen-
optager eller fortsætter samlivet. Er forældre-
ne ugifte eller fraskilte, får de ikke på ny
fælles forældremyndighed, medmindre de
indgår aftale herom efter § 9. .'i

Overførelse af forældremyndighed ved aftale

§ 13. Forældremyndigheden kan ved afta-
le godkendt af statsamtet overføres til den af
forældrene, der ikke har forældremyndighe-
den, eller til andre. Aftalen godkendes, med-
mindre den strider mod, hvad der er bedst
for barnet. Forældremyndigheden kan tillæg-
ges et ægtepar i forening, herunder den ene
af forældrene og dennes ægtefælle.

Overførelse af forældremyndighed ved dom

§ 14. Har ugifte forældre ikke haft fælles
forældremyndighed, jfr. § 8. stk. 2. kan retten
overføre forældremyndigheden fra moderen
til faderen alene, hvis ændringen er bedst for
barnet. Ved afgørelsen tages hensyn til fade-
rens hidtidige forbindelse med barnet.

Forældremyndigheden efter dødsfald

§ 15. Har forældrene fælles forældremyn-
dighed, og dor den ene, forbliver forældre-
myndigheden hos den anden. Bor barnet ved
dødsfaldet ikke hos den efterlevende, kan en
anden i forbindelse med dodsfaldet anmode
om at få tillagt forældremyndigheden. An-
modningen kan kun imødekommes, hvis
hensynet til, hvad der er bedst for barnet,
taler imod, at forældremyndigheden forbliver
hos den efterlevende.

Stk. 2. Har en af forældrene forældremyn-
digheden alene, og dor denne, eller bevirker
et dødsfald i øvrigt, at ingen har forældre-
myndigheden, bestemmes under hensyn til,
hvad der er bedst for barnet, hvem der skal
have forældremyndigheden. Anmoder den
efterlevende af forældrene om forældremyn-
digheden, imødekommes anmodningen, med-
mindre hensynet til, hvad der er bedst for
barnet, taler imod det.
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Stk. 3. Forældremyndigheden kan tillæg-
ges et ægtepar i forening, herunder den efter-
levende af forældrene og dennes ægtefælle.

Stk. 4. Afgorelser efter stk. 1-3 træffes af
statsamtet og kan ikke indbringes for højere
administrativ myndighed.

Stk. 5. Statsamtets afgorelse kan inden 8
uger efter, at afgørelsen er meddelt den på-
gældende, indbringes for retten under en sag
mod den, statsamtet har tillagt forældremyn-
digheden.

§ 16. Indehavere af forældremyndigheden
kan tilkendegive, hvem der efter deres død
bor have tillagt forældremyndigheden. Til-
kendegivelsen folges, medmindre hensynet
til. hvad der er bedst for barnet, taler deri-
mod. Den efterlevendes fortrinsstilling efter §
15 gælder dog uanset en modsat tilkendegi-
velse.

Ændring afforældremyndighedsa)taler og af-
gørelser

§ 17. Er forældremyndigheden ved aftale
eller dom tillagt en af forældrene alene, kan
retten överföre forældremyndigheden til den
anden, hvis det er påkrævet under hensyn til,
hvad der er bedst for barnet, navnlig på
grund af væsentligt forandrede forhold.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også. hvis faderen
ikke har fået medhold under en sag efter §
14.

Stk. 3. Aftale efter § 13 eller afgorelse efter
§ 15 kan ændres af retten efter samme betin-
gelser som nævnt i stk. 1.

Midlertidige afgorelser om forældremyndighed

§ 18. Er der anlagt retssag om forældre-
myndigheden, kan retten efter anmodning
ved kendelse bestemme, hvem forældremyn-
digheden midlertidigt skal tilkomme. Afgø-
relsen træffes under hensyn til, hvad der er
bedst for barnet under sagen. Afgorelsen
gælder, indtil der foreligger en dom, der kan
fuldbyrdes, og bortfalder, hvis sagen hæves
eller afvises.

§ 19. Har forældrene fælles forældremyn-
dighed, og er der risiko for, at den ene af
dem vil bringe barnet ud af landet og derved
foregribe en afgorelse om forældremyndighe-
den, kan justitsministeren eller den, der be-

myndiges hertil, midlertidigt tillægge den
anden af forældrene forældremyndigheden
alene.

§ 20. Under en sag ved statsamtet om for-
ældremyndighed efter en indehavers død, jfr. •
§ 15. kan statsamtet, bestemme, hvem foræl-
dremyndigheden midlertidigt skal tilkomme."
Afgørelsen gælder, indtil der foreligger en
afgørelse om forældremyndigheden, der kan
fuldbvrdes.

§ 21. Er indehaveren eller begge indeha-
vere af forældremyndigheden forhindret i at
træffe bestemmelse om barnets personlige
forhold, kan statsamtet afgøre, hvem foræl-
dremyndigheden skal tilkomme, så længe
forhindringen varer.

§ 22. Midlertidig afgørelse efter §§ 18-21
kan ændres, hvis det er bedst for barnet. Er
retssag anlagt, træffes afgørelsen af retten.

Samværsret

§ 23. Barnets forbindelse med begge for-
ældre søges bevaret ved, at den, der ikke har
del i forældremyndigheden, har ret til sam-
vær med barnet.

§ 24. Statsamtet træffer efter anmodning
afgørelse om omfanget og udøvelsen af sam-
værsretten og kan fastsætte de nødvendige
bestemmelser i forbindelse hermed.

Stk. 2. Statsamtet kan afslå at fastsætte
samværsret og kan ændre eller ophæve en
afgorelse eller aftale om samværsret, hvis
hensynet til, hvad der er bedst for barnet,
taler derfor. Ved afgørelsen tages navnlig
hensyn til den pågældendes hidtidige forbin-
delse med barnet.

§ 25. Behandles en sag om forældremyn-
dighed ved retten eller statsamtet, træffer
statsamtet efter anmodning afgorelse om
midlertidig samværsret under sagen for en
indehaver af forældremyndigheden efter reg-
lerne i § 24. Afgørelsen gælder, indtil der
foreligger en afgørelse eller aftale om foræl-
dremyndigheden, der kan fuldbyrdes.
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Sagsbehandling

§ 26. Er et barn fyldt 12 år, skal der, før
der træffes afgorelse i en sag om forældre-
myndighed eller samværsret, finde en samta-
le sted med barnet herom. Samtalen kan dog
undlades, hvis den må antages at være til
skade for barnet eller uden nogen betydning
for afgørelsen.

§ 27. Statsamtet skal indhente erklæring
fra den af forældrene, der ikke har del i for-
ældremyndigheden, inden der træffes afgø-
relse efter § 13 eller § 15, stk. 2, medmindre
dette kan være til væsentlig skade for barnet
eller medføre uforholdsmæssig forsinkelse af
sagen.

§ 27 a. Statsamtet skal tilbyde forældre og
barnet en børne- og familiesagkyndig rådgiv-
ning og vejledning ved uenighed om foræl-
dremyndighed og samværsret.

§ 28. Justitsministeren kan fastsætte regler
om statsamternes behandling af sager efter
dette kapitel.

Kapitel 3
Værger

§ 29. For børn og unge under 18 år er
indehaveren af forældremyndigheden værge.
For gifte under 18 år er den hidtidige inde-
haver af forældremyndigheden værge. Har
forældrene fælles forældremyndighed, er de
begge værger.

Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed,
og er den ene af indehaverne umyndig eller
under lavværgemål, eller er værgemålet frata-
get denne, jfr. § 32, er den anden værge ale-
ne.

Stk. 3. Indtræder en af de i stk. 2 nævnte
omstændigheder for en, der har forældre-
myndigheden alene, eller for begge indehave-
re, beskikkes en værge.

Stk. 4. Forældremyndighedens indehaver
er værge uden beskikkelse.

§ 30. For umyndiggjorte beskikkes en
værge.

'" § 31. Den, der på grund af sygdom, alder
eller anden særlig grund kun med betydelig

' vanskelighed kan udøve værgemål, kan afslå
eller kræve sig fritaget for værgebeskikkelse.
L-T.A. !88

§ 32. Værgemålet fratages værgen, hvis
denne misbruger sin stilling eller i övrigt v i -
ser sig uegnet til hvervet.

Stk. 2. Værgemålet ophører, hvis værgen
bliver umyndiggjort eller sat under lavværge-
mål.

§ 33. Værger beskikkes, og værgemål fra-
tages af statsamtet.

Stk. 2. I forbindelse med en umyndiggø-
relsesdom foretages værgebeskikkelsen af
den ret, der afsiger dommen.

Stk. 3. Skal værge beskikkes for en umyn-
diggjort eller for en mindreårig, der er fyldt
12 år, skal der finde en samtale sted herom
med den pågældende, før afgørelsen træffes.
Samtalen kan dog undlades, hvis den må
antages at være unødvendig eller til skade
for den pågældende.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte reg-
ler for statsamternes værgebeskikkelser m.v.

Kapitel 4

Om umyndigheds retsvirkninger

§ 34. En umyndig kan ikke selv råde over
sin formue eller forpligte sig ved retshandler,
for så vidt ikke andet nedenfor er bestemt.

§ 35. En mindreårig, der har indgået æg-
teskab, træffer selv bestemmelse om indgåel-
se og ophævelse af aftale om tjeneste eller
andet personligt arbejde.

Stk. 2. Har en mindreårig med tilladelse af
forældremyndighedens indehaver på egen
hånd pålaget sig tjeneste eller andet person-
ligt arbejde, hvorved han er blevet i stand til
selv at sørge for sit underhold, kan han, for
så vidt han er fyldt 15 år, selv ophæve afta-
len og påtage sig arbejde af lignende art,
medmindre andet bestemmes af forældre-
myndighedens indehaver.

§ 36. Aftale om tjeneste eller andet per-
sonligt arbejde, som en mindreårig på egen
hånd har truffet, kan forældremyndighedens
indehaver ophæve, såfremt hensynet til den
mindreåriges opdragelse eller velfærd kræver
det. Ophævelsen skal dog så vidt muligt ske
med rimeligt varsel, og hvor billighed taler
derfor, kan der tillægges den anden part en
passende erstatning.
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§ 37. Det har sit forblivende ved lovgiv-
ningens særlige regler om lærlingeforhold.

§ 38. En umyndiggjort træffer, uanset
umyndiggørelsen, selv bestemmelse om ind-
gåelse og ophævelse af aftale om tjeneste
eller andet personligt arbejde. Dog kan ret-
ten, når hensynet til den umyndiggjortes vel-
færd kræver det, bestemme, at sådan aftale
alene skal kunne indgås og ophæves af vær-
gen. Er sådan bestemmelse truffet, kan vær-
gen også ophæve en aftale, som den umyn-
diggjorte tidligere har indgået. Ophæveisen
skal da så vidt muligt ske med rimeligt var-
sel, og hvor billighed taler derfor, kan der
tillægges den anden part en passende erstat-
ning.

Stk. 2. Bestemmelse i henhold til stk. 1, 2.
pkt.. kan træffes enten i forbindelse med
umyndiggørelsen eller under særlig sag, på
hvilken da reglerne i lov om rettens pleje af
11. april 1916 kapitei 43 finder tilsvarende
anvendelse.

§ 39. En umyndig råder selv over, hvad
han har erhvervet ved egen virksomhed efter
sit fyldte 15. år eller, hvis han er umyndig-
gjort, efter umyndiggørelsen. Rådigheden
omfatter også indtægten af det således er-
hvervede, og hvad der træder i stedet derfor.
Den medfører ikke adgang til at påtage sig
gældsforpligtelser.

Stk. 2. Den rådighed, der således tilkom-
mer en mindreårig, kan, hvis det skønnes, at
hans tarv kræver det, fratages ham af foræl-
dremyndighedens indehaver, ved at denne
tager det erhvervede i sin varetægt. For så
vidt angår mindreårige, der har indgået ægte-
skab, og umyndiggjorte, kan rådigheden un-
der samme betingelser fratages dem af vær-
gen med justitsministerens samtykke.

§ 40. Reglerne i § 39 finder tilsvarende
anvendelse på. hvad en umyndig ved gave
eller testamente har fået til egen rådighed.

§ 41 . En umyndiggjort. som i henhold til
§ 49 har tilladelse til at udøve en næring eller
virksomhed, kan på egen hånd indgå de rets-
handler, som falder inden for virksomhedens
område.

Stk. 2. Tilbagekaldelse af tilladelsen får
kun virkning over for tredjemand, når han
kendte eller burde kende den.

§ 42. Det har sit^forblivende ved ægte-
skabs- og arvelovgivningens regler om de
derunder horende retshandler.

§ 43. Har en umyndig på egen hånd truf-.
fet en aftale, som han ikke har haft hjemmel
til at slutte, kan den ajjden part træde tilbage
fra aftalen, medmindre denne forinden er
godkendt eller er bindende opfyldt fra den
umyndiges side.

Stk. 2. Vidste den anden part, at aftalen
blev truffet med en umyndig, og havde han
ikke grund til at tro, at denne havde hjemmel
til at slutte den, kan han dog først træde tik
bage efter udløbet af den tid, som ved afta-
lens indgåelse blev fastsat til at indhente
godkendelse, eller som med rimelighed måtte
forudsættes at medgå dertil. Heller ikke kan
den anden pan træde tilbage fra en aftale
om personligt arbejde fra den umyndiges
side, så længe denne opfylder aftalen.

Stk. 3. Tilbagetrædelsen kan meddeles og-
så til den umyndige selv.

§ 44. Bliver en aftale ugyldig på grund af
umyndighed, skal hver af parterne tilbagele-
vere, hvad han har modtaget eller, hvis tilba-
gelevering ikke kan ske, erstatte dets værdi.
Den umyndige er dog kun pligtig at yde så-
dan erstatning i det omfang, hvori det mod-
tagne er brugt til passende underhold for
ham eller i øvrigt skønnes at være kommet
ham til nytte.

Stk. 2. Har en umyndig ved urigtige an-
bringender om sin hjemmel til at træffe en
aftale forledet den anden part til at slutte
denne, kan det, uanset om nogen opfyldelse
af aftalen har fundet sted, i det omfang,
hvori det findes billigt, pålægges ham at er-
statte det tab, som aftalen har medført. Har
den umyndige ved aftalens indgåelse gjort
sig skyldig i strafbart forhold, påhviler der
ham erstatningspligt efter lovgivningens al-
mindelige regler.

Kapitel 5

Om værgens beføjelser og pligter

§ 45. For så vidt ikke andet særlig er be-
stemt, bestyrer værgen den umyndiges fof*
mue og handler på hans vegne i retsforhold
vedrørende formuen.
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§ 46. For så vidt retten skonner, at den
umyndiggjorte er ude af stand til selv at dra-
ge tilbørlig omsorg for sin person, påhviler
dette værgen. Bestemmelse herom kan træf-
fes enten i forbindelse med umyndiggørelsen
eller under særlig sag, på hvilken da lov om
rettens pleje af 11. april 1916 kapitel 43 fin-
der tilsvarende anvendelse.

§ 47. For så vidt den umyndiges midler
står under værgens bestyrelse, skal han på
passende måde sorge for deres bevaring og
frugtbargørelse og deres anvendelse til bedste
for den umyndige.

§ 48. En umyndig kan ikke forpligtes ved
kaution eller anden sikkerhedsstillelse for
tredjemands gæld.

§ 49. Værgen for en umyndiggjort kan
med justitsministerens samtykke give den
umyndiggjorte tilladelse til på egen hånd at
udove en næring eller anden virksomhed.
Denne tilladelse kan tilbagekaldes af værgen
med justitsministerens samtykke.

§ 50. I vigtige anliggender skal værgen så
vidt muligt indhente erklæring fra den umyn-
dige, hvis han er fyldt 15 år, og har den
umyndige en ægtefælle, med hvem han sam-
iever, tillige fra denne.

§ 50 a. Når forældrene i forening er vær-
ge for mindreårigt ægtebarn, kan enhver af
dem give den anden fuldmagt til i alminde-
lighed eller med hensyn til nærmere bestemte
anliggender at udove værgemålet alene.

Stk. 2. Enhver af forældrene kan med
virkning over for tredjemand modtage og
kvittere for ydelser, der lovligt kan erlægges
til en værge, medmindre den anden til ved-
kommende tredjemand har anmeidt, at han
ønsker at medvirke.

Stk. 3. Er den ene af forældrene ved fra-
værelse, sygdom eller af anden grund midler-
tidigt forhindret i at deltage i en under vær-
gemålet hørende afgørelse, som ikke uden
ulempe kan opsættes, udøves bestemmelses-
retten af den anden.

§ 51. Justitsministeren fører tilsyn med
værgemålene og udfærdiger nærmere bestem-
melser om værgens forhold ti] tilsynsmyndig-
heden, om værgens bestyrelse af den umyn-

diges formue og aflæggelse af regnskab her-
for samt om, i hvilket omfang der kan tillæg-
ges værgen vederlag for bestyrelsen.

§ 52. Udoves værgemålet for mindreårigt
ægtebarn af forældrene i forening, og er de
uenige om en afgørelse, træffes denne af ju-
stitsministeren.

§ 53. Værgen skal varetage den umyndiges
interesser med omhu og efter bedste evne.
Han er erstatningspligtig over for den umyn-
dige for den skade, han forvolder ham ved
forsætligt eller uagtsomt forhold.

Kapitel 6
Om lavværgemål

§ 54. Når det er påkrævet af hensyn til en
persons uerfarenhed eller i øvrigt på grund
af mangler ved hans legemlige eller sjælelige
tilstand, kan han sættes under lavværgemål.
såfremt han selv ønsker det.

Stk. 2. Lavværgemål kan anordnes med
virkning fra dét fyldte 18. år.

§ 55. Den, der er sat under lavværgemål,
kan kun i forbindelse med sin lavværge råde
over sin formue og forpligte sig ved rets-
handler. Dog træffer han selv bestemmelse
om indgåelse og ophævelse af aftale om tje-
neste eller andet personligt arbejde.

§ 56. Reglerne i §§ 4. 5, 31-33, 39, stk. 1,
40, 43, 44, 50 og 53 finder tilsvarende anven-
delse ved lavværgemål.

§ 57. (Ophævet).

Kapitel 7
Om værger beskikkede til særligt hverv og te-

stamentariske værger

§ 58. Til udførelsen af et bestemt hverv
for en umyndig kan der i fornødent fald be-
skikkes en særlig værge. En sådan bliver al-
tid at beskikke, når værgens interesse i et
foreliggende retsforhold kan komme i strid
med den umyndiges.

§ 59. Er nogen ved sygdom eller fraværel-
se midlertidig forhindret i at varetage sine
anliggender, kan der i fornødent fald beskik-
kes en værge til, så længe tilstanden består,
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at varetage hans anliggender i nærmere angi-
vet omfang. Forinden beskikkelsen sker, skal
den pågældendes samtykke så vidt muligt
indhentes.

§ 60. Værgebeskikkelsen foregår på det
sted, hvor hvervet skal udføres, eller, når
værge skal beskikkes for en syg, på det sted.
hvor denne bor.

Stk. 2. Bestemmelse om fratagelse af vær-
gemålet træffes af den myndighed, der har
foretaget beskikkelsen.

§ 61 . Reglerne i §§ 31-32, 33. stk. I og 4,
50, 51 og 53 finder tilsvarende anvendelse på
værger beskikkede til særligt hverv. Dog fo-
retages beskikkelse efter § 58 i anledning af
et skifte af skifteretten.

§ 62. En arvelader kan ved testamente
bestemme, hvem der som værge skal bestyre
en arv, der tilfalder en umyndig efter ham.
Arveladerens bestemmelse kan tilsidesættes
af justitsministeren, såfremt den findes stri-
dende mod den umyndiges tarv.

Stk. 2. Reglerne i §§ 32. 33, stk. 1 og 4, 50,
51 og 53 finder tilsvarende anvendelse på
testamentariske værger.

Stk. 3. Tilsidesættes arveladerens bestem-
melse om testamentarisk værget eller ønsker
denne ikke at overtage værgemålet, finder
lovens almindelige regler anvendelse. Det
samme gælder, hvis værgemålet fratages vær-
gen eller ophører af andre grunde.

Kapitel 8
Om umyndiges og sindssyges erstatningsan-

svar og om sindssyges retshandler

§ 63. Barn under 15 år er erstatningsplig-
tigt for skadegørende handlinger efter samme
regier som personer over denne alder; dog
kan erstatningen nedsættes eller endog helt
bortfalde, for så vidt det findes billigt på
grund af manglende udvikling hos barnet,
handlingens beskaffenhed og omstændighe-
derne i øvrigt, derunder navnlig forholdet
mellem den skadegorendes og den skadeli-
dendes evne til a: bære tabet og udsigten til,
at skaden kan fås godtgjort hos andre.

§ 64. En person, som på grund af sinds-
sygdom, åndssvaghed, forbigående sindsfor-
virring eller lignende tilstand har manglet

evnen tii at handle fornuftmæssigt, er ersiat-
ningspligtig for skadegørende handlinger ef-
ter samme regler som sjælssunde personer
dog kan erstatningen nedsættes eller endog
helt bortfalde, for så vidt det findes billigt
under hensyn til personens sindstilstand,
handlingens beskaffenhed eller omstændighe«
derne i øvrigt, derunder navnlig forholdet
mellem den skadegørendes og den skadeli-
dendes evne til at bære tabet og udsigten til,
at skaden kan fås godtgjort hos andre.

Stk. 2. Har den skadegørende ved misbrug
af beruselsesmidler eller på lignende måde
forbigående hensat sig i en sindstilstand som
ovenfor nævnt, er en lempelse i erstatnings-
ansvaret udelukket.

§ 65. Har en person, som på grund af
sindssygdom, åndssvaghed, forbigående
sindsforvirring eller lignende tilstand mang-
lede evnen til at handle fornuftmæssigt, truf-
fet en aftale, er denne ikke bindende for
ham, og enhver af parterne skal tilbageleve-
re, hvad han har modtaget, eller hvis tilbage-
levering ikke kan ske, erstatte dets værdi.
Den, som manglede evnen til at handle for-
nuftmæssigt, er dog kun pligtig at yde sådan
erstatning i det omfang, hvori det modtagne
er brugt til passende underhold for ham eller
i øvrigt skønnes at være kommet ham til nyt-
te.

Stk. 2. Var den anden pan i god tro, kan
der. uanset om nogen opfyldelse af aftalen
har fundet sted, i det omfang, hvori det fin-
des billigt, tillægges ham erstatning for det
tab, som aftalen har medført.

Kapitel 9
Forskellige bestemmelser og overgangsbestem-

melser

§ 66. Denne lov træder i kraft den 1. ok-
tober 1922.

§"§ 67-70. (Overgangsbestemmelser ude-
ladt). :

§ 71. Fra denne lovs ikrafttræden ophæ-
ves Christian den Femtes Danske Lov 1. bog,
23. kap., art. 9 og 12, og 24. kap., art. 9; 3.
bog. 17. kap., 5. bog, 3. kap., art. 10: 6. bog,
13. kap., an. 2, og 19. kap., art. 10: for Fær-
oernes vedkommende samme konges Norske;
Lov 1. bog, 21. kap., an. 9 og 12, og 22. kap-,
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I
Irt. 9; 3. bog, 19. kap.: 5. bog,-3. kap., art.
£4; 6. bog, 13. kap., art. 2, og 19. kap., art.
«føl pr 14. maj 1754 §§ 1-3; fundats 7. maj
ri788, 2. kap. § 5: Fr. 24. april 1839: pi. 10.
*pril 1841; lov nr. 75 af 7. april 1899 § 10;
flov nr. 36 af 13. marts 1903: lov nr. 130 af
?27. maj 1908 § 10, stk. 5; lov nr. 133 af 27.
fmaj 1908 §§ 1-3 og lov om retsforholdet mel-
lem husbond og medhjælpere af 6. maj 1921

?" Stk. 2. Endvidere bortfalder, hvad der i
^øvrigt i lovgivningen måtte være stridende
mod denne lov.

1439 Nr. 443.

§ 3. Uanset § 1. nr. 1, kan begæring om
skifte efter arvelovens § 18, stk. 1, når aVVela-
der er død mellem den 1. januar 1970 og lo-
vens ikrafttræden, forst fremsættes, når ved-
kommende arving er fyldt 20 år. Det samme
gælder en arvings begæring om udbetaling af
arv, når arvelader er død i det nævnte tids-
rum, og der er givet henstand med arvens
betaling efter skiftelovens § 63. Er henstan-
den givet under skifte af uskiftet bo, finder 2.
pkt. dog kun anvendelse, hvis begæringen
om skiftet er fremsat før lovens ikrafttræden.

" Lov nr. 17 af 6. februar 1957 indeholder i
§ 2, stk. 2-3, følgende bestemmelse:
• Lov nr. 277 af 30. juni 1922 om umyndig-
hed og værgemål som ændret ved nærværen-
de lov kan ved kgl. anordning sættes i kraft i
Grønland med de ændringer og tilføjelser,
som måtte findes hensigtsmæssige under hen-
syn til de særlige forhold i denne landsdel.

Efter forhandling med det færøske hjem-
mestyre kan nærværende lov ved kgl. anord-
ning sættes i kraft på Færøerne med de æn-
dringer, som måtte findes hensigtsmæssige
under hensyn til de særlige forhold på øerne.

Lov nr. 578 af 19. december 19691) inde-
holder følgende bestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar
1970.

§ 3. Uanset bestemmelsen i § 1, nr. 1, kan
begæring om skifte efter arvelovens § 18, stk.
1, når arvelader er død før lovens ikrafttræ-
den, først fremsættes, når vedkommende ar-
ving er fyldt 21 år. Det samme gælder en
arvings begæring om udbetaling af arv, når
arvelader er død før lovens ikrafttræden, og
der er givet henstand med arvens betaling
efter skiftelovens § 63 eller tidligere gælden-
de regler. Er henstanden givet under skifte af
uskiftet bo, finder bestemmelsen i 2. pkt. dog
kun anvendelse, såfremt begæringen om skif-
tet er fremsat før lovens ikrafttræden.

Lov nr. 312 af 10. juni 1976:) indeholder
følgende bestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. november
1976.

Lov nr. 230 af 6. juni 19853) indeholder
følgende bestemmelser:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1986.

§4

Stk, 1. Er der før lovens ikrafttræden an-
lagt retssag om separation eller skilsmisse
eller indgivet ansøgning om bevilling til se-
paration eller skilsmisse, anvendes den tidli-
gere lovgivnings regler.

Stk. 2. Såfremt begge ægtefæller anmoder
derom, inden endelig dom afsiges eller bevil-
ling meddeles, anvendes dog bestemmelserne
i §§ 1 og 2.

Stk. 3. Er der før lovens ikrafttræden truf-
fet aftale eller afgørelse om forældremyndig-
hed, der ikke skal gælde for en senere sepa-
ration eller skilsmisse, skal der under en se-
parations- eller skilsmissesag tages stilling til,
hvem forældremyndigheden skal tilkomme.

§5

Stk. 1. Behandler statsamtet ved lovens
ikrafttræden en sag efter de hidtidige regler i
myndighedslovens § 24, stk. 1, § 26, § 28, stk.
4, § 30, stk. 1, 3. pkt., eller § 32, stk. 2, an-
vendes den tidligere lovgivnings regler. Det
samme gælder, hvis skifteretten behandler en
sag om værgebeskikkelse efter den hidtidige
regel i myndighedslovens § 10.

Stk. 2. Såfremt parterne er enige derom,
inden afgørelse træffes af statsamtet eller
skifteretten, anvendes dog bestemmelserne i §
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§ 6

Stk. 1. Er der ikke for lovens ikrafttræden
afsagt endelig dom i en sag efter den hidtidi-
ge regel i myndighedslovens § 28, stk. 2, an-
vendes § 14, som affattet ved § 1.

Stk. 2. Ændring af afgørelser efter den
hidtidige regel i myndighedslovens § 28, stk.
2, sker efter § 17, som affattet ved § 1.

§7

Bestemmelsen i myndighedslovens § 33,
som affattet ved § 1, anvendes kun på-sager
om værgebeskikkelse, der rejses efter lovens
ikrafttræden.

§ 8

Bestemmelserne i myndighedslovens § 17
og § 24, stk. 2, som affattet ved § 1, anvendes
også på aftaler eller afgørelser om forældre-
myndighed og samværsret truffet før lovens
ikrafttræden.

Ændringslovene rir. 220 af 8. juni 1966, nr.
257 af 4. juni 1969, nr. 578 af 19. december
1969, nr. 280 af 7. juni 1972, nr. 312 af 10.
juni 1976, nr. 244 af 8. juni 1978, nr. 212 af
13. maj 1981, nr. 230 og nr. 231 af 6. juni
1985 indeholder alle bestemmelser om, at
loven ikke gælder for Færøerne og Grön-
land, men ved kgl. anordning kan sættes i
kraft for disse landsdele med de afvigelser,
som de særlige færøske og grønlandske for-
hold tilsiger.

Justitsministeriet, den 3. oktober 1985

ERIK NINN-HANSEN

/ M. Lew

') hvorved myndighedsalderen blev nedsat til 20 år.
:) hvorved myndighedsalderen blev nedsat til 18 år.
3) hvorved kapitel 2 og 3 fik ny affattelse.
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Justitsministeriets cirkulære af 4. februar 1988

Cirkulære om offentlige forlystelser
(Til politidirektøren i København og politimestrene)

Efter de gældende politivedtægter må en
række forlystelser ikke afholdes offentligt uden
politiets tilladelse.

Ved meddelelse af tilladelser til forlystelser
på offentlige forlystelsessteder, som for eksem-
pel faste og omrejsende tivolier, byfester, mar-
keder og dyrskuer, skal nedenstående regler
iagttages.

Ved meddelelse af tilladelser til opstilling af
ikke-gevinstgivende spilleautomater og afhol-
delse af visse forestillinger skal reglerne i § 13
og § 15 iagttages, uanset om forlystelsen afhol-
des på et offentligt forlystelsessted. § 13 finder
dog ikke anvendelse i lokaler, der er omfattet af
lov om restaurations- og hotelvirksomheder
m.v.

Bestemmelserne i § 10og§§ 16-19 finder tilli-
ge anvendelse ved tilladelser til drift af gévinst-
givende spilleautomater i henhold til § 26 i lov
om restaurations- og hotelvirksomheder m.v.

Politiet skal holde sig underrettet om de en-
kelte kommunalbestyrelsers almindelige stil-
ling til, at der meddeles tilladelser til offentlige
forlystelser i kommunen. Kommunalbestyrel-
sens holdning er vejledende for politiet ved af-
gørelsen af de enkelte ansøgninger.

Kapitel 1

Personlige betingelser

§ 1. Tilladelse til at drive forlystelser, herun-
der karruseller, gynger, skydebaner, lykkespil,
behændighedsspil og lignende, kan kun gives,
hvis det efter de foreliggende oplysninger om
ansøgerens og eventuelle medhjælperes per-
sonlige forhold må antages, at virksomheden
vil blive drevet på forsvarlig måde.

Stk. 2. Er ansøgeren et selskab, gælder stk. 1
tilsvarende for den, der er ansvarlig for forly-

Justitsmin.2. k.j.nr. 1984-9011-14

stelsen, og den pågældendes eventuelle med-
hjælpere.

Stk. 3. Tilladelsen skal gives på vilkår af:

1 ) at eventuelle medhjælpere er fyldt 16 år, og
2) at der for eventuelle medhjælpere mellem

16 og 18 år foreligger skriftligt samtykke til
hvervet fra forældremyndighedens indeha-
ver, medmindre ansøgeren eller dennes æg-
tefælle er indehaver af forældremyndighe-
den. For disse medhjælpere kan der stilles
vilkår om en begrænset daglig arbejdstid.

Stk. 4. Det skal endvidere fremgå af tilladel-
sen, at den helt eller delvist kan tilbagekaldes:

1 ) hvis vilkårene ikke overholdes,
2) hvis der forekommer overtrædelse af anden

lovgivning,
3) hvis tilladelsens benyttelse giver anledning

til uorden eller væsentlig gene for omboen-
de eller forbipasserende, eller

4) hvis det i øvrigt antages, at virksomheden
ikke længere vil blive drevet på forsvarlig
måde.

Kapitel 2

Generelle betingelser

§ 2. Den plads, hvor forlystelserne anbrin-
ges, skal godkendes af politiet. Der skal lægges
særlig vægt på til- og frakørselsforhold, parke-
ringsmuligheder og sanitære forhold.

Stk. 2. Der bør så vidt muligt ikke godkendes
pladser, der er beliggende i umiddelbar nærhed
af beboelseshuse. Markedspladser og lignende
steder, der fra tidligere tid har været benyttet til
forlystelser af samme art, kan dog godkendes,
hvis der kun vanskeligt kan findes anden egnet
plads.

jcirm0000988
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§ 3. Tilladelsen bor normalt betinges af, at
der kun holdes åbent for publikum i tiden mel-
lem klokken 11.00 og kl. 24.00, jf. endvidere de
særlige regler i helligdagslovgivningen.

Stk. 2. Politiet kan fastsætte kortere åbnings-
tider, for eksempei således, at særligt støjende
forlystelser (højttaleranlæg, mekaniske musik-
instrumenter og lignende) eller særligt risiko-
betonede forlystelser (gynger, karruseller, sky-
debaner og lignende) skal ophøre tidligere end
de øvrige forlystelser.

Stk. 3. Det skalfremgå af tilladelsen, i hvilket
tidsrum forlystelserne må være åbne.

§ 4. Tilladelser til forlystelser på markeder
og dyrskuer bør kun meddeles i passende om-
fang ved hvert enkelt arrangement, således at
der tages hensyn til, at formålet med markedet
eller dyrskuet ikke tilsidesættes.

Kapitel 3

De enkelte forlystelser
Lykkespil

§ 5. Politiet kan tillade lykkespil på offentli-
ge forlystelsessteder under forudsætning af, at
det underholdende i spillet er så overvejende,
at det har karakter af en forlystelse.

Stk. 2. Politiet kan tillade indtil 40 gevinstgi-
vende spilleautomater for hver 2 bemandede
køreforretninger i et forlystelsesarrangement
under forudsætning af, at arrangementet fort-
sat har karakter af et egentligt forlystelsessted.

Stk. 3. Politiet kan tillade tombola eller lig-
nende under forudsætning af, at tombolaen
indgår som et naturligt, underholdende led i
det samlede forlystelsesarrangement.

§ 6. Tilladelsen skal i øvrigt gives på vilkår
af, at reglerne i §§ 7-11 overholdes.

§ 7. Spil om penge eller stærke drikke er ikke
tilladt. Spillemærker eller andre gevinster må
ikke ombyttes med penge.

Stk. 2. Spillemærker må kun anvendes på
samme eller tilsvarende forlystelsesarrange-
menter til:

1) fortsat spil,
2) adgang til andre forlystelser,
3) køb af varer, der typisk sælges på offentlige

forlystelsessteder, som for eksempel ballo-

ner, postkort, turisteffekter og lignende af
mindre værdi, eller "v-v.

4) køb af is, popcorn, pølser, bøf og lignende,
men ikke spise- og drikkevarer i øvrigt.

§ 8. I lykkespil om varer må hver spillers
indsats pr. spil ikke overstige 5 kr. pr. felt eller
lignende. Hvis der ydes rabat ved indsats på
flere felter eller lignende, må hver spillers ind-
sats ikke overstige 20 kr. pr. spil. indkøbsprisen
på de enkelte varer må ikke overstige 300 kr.
Det er tilladt at udbetale sidegevinster i form af
spillemærker, såfremt værdien af disse gevin-
ster ikke overstiger 10 kr. i spillemærker.

§ 9. I roulettespil må hver spillers indsats
højst udgøre 5 kr. Indsatsen på ét felt må dog
ikke overstige 1 kr. Gevinsten må ikke overstige
værdien af 50 kr. i spillemærker.

§ 10. I andre lykkespil om spillemærker,
herunder gevinstgivende spilleautomater
(enarmede tyveknægte), må hver spillers ind-
sats ikke overstige 50 øre. Gevinsten må ikke
overstige værdien af 300 kr. i spillemærker.

§ 11. I en tombola eller lignende må prisen
pr. lod ikke overstige 5 kr. Gevinsten skal bestå
af varer, hvis indkøbspris ikke må overstige 300
kr., eller af spillemærker til en værdi af højst
300 kr. i spillemærker.

Behcendighedsspil

§ 12. Tilladelsen skal gives på vilkår af:
1) at hver spillers indsats ikke overstiger 5 kr.,

eller 20 kr., hvis der ydes rabat, og
2) at gevinsten består af varer, hvis indkøbs-

pris ikke må overstige 300 kr., eller afspille-
mærker til en værdi af højst 300 kr. i spille-
mærker.

Stk. 3. Tilladelsen skal i øvrigt gives på vilkår
af, at reglerne i § 7 overholdes.

Morskabsautomater

§ 13. Politiet kan tillade spil på ikke-gevinst-
givende spilleautomater (morskabsautomater).

Stk. 2. Tilladelsen skal gives på vilkår af, at
hver spillers indsats ikke overstiger 5 kr., og at
spilleautomaten ikke kan overføre points til
følgende spil. For særligt avancerede automa-



ter kan indsatsen dog tillades at udgøre højst.10
kr.

Stk. 3. Om antallet af morskabsautomater
gælder § 5, stk. 2, tilsvarende.

Stk. 4. Uden for offentlige forlystelsessteder
kan politiet endvidere tillade opstilling af et
passende antal morskabsautomater på steder,
hvor publikum i forvejen må antages at indfin-
de sig med henblik på underholdning, for ek-
sempel i biografer.

Særlige forlystelsesapparater

§ 14. Politiet kan tillade brug af karruseller,
luftgynger, rutchebaner, radiobiler, skydeba-
ner og lignende forlystelsesapparater under
forudsætning af:
1) at der, inden forlystelsesapparatet tages i

brug, forevises godkendelse i form af atte-
steret tilsynsbog i henhold til § 22, § 23 og
§ 25 og eventuelt tillige i henhold til § 24,

2) at det, inden forlystelsesapparatet tages i
brug, godtgøres ved forevisning af police og
præmiekvittering, at de forsikringer, der er
nævnt i § 27, er tegnede.

Visse forestillinger

§ 15. Politiet må ikke tillade, at der afholdes
offentlige hypnotiske, spiritistiske eller lignen-
de forestillinger, hverken på eller uden for of-
fentlige forlystelsessteder.

Stk. 2. Forestillinger med tankelæsning, sug-
gestion og lignende må kun tillades, hvis publi-
kum ikke deltager.

Kapitel 4

Kontrol m.v.
Syn af spilleautomater

§ 16. Tilladelse til opstilling af gevinstgiven-
de spilleautomater skal betinges af, at der fore-
vises en inden for de sidste 3 år udstedt erklæ-
ring fra Dantest eller et andet autoriseret labo-
ratorium godkendt af Statens Tekniske Prøve-
nævn og Justitsministeriet.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte erklæring skal at-
testere:
1) at automaten ikke kan give gevinst i form af

rede penge,
2) at gevinstchancen svarer til den gevinstta-

bel, som er anbragt på automaten,

3) at indsats ikke kan overstige de tilladte mak-
sima,

4) at gevinst ikke kan .overstige de tilladte mak-
sima,

5) at der ikke er sket konstruktive ændringer af
automaten siden sidste eftersyn,

6) at automaten er forsynet med et skilt fra la-
boratoriet, der ikke må kunne fjernes, uden
at det ødelægges, og hvoraf automatens
navn og nummer samt afprøvningens må-
ned og år fremgår, ög

7) at laboratoriet har plomberet billedbånd og
indekshjul eller elektroniske komponenter
til sikring af, at der ikke kan foretages kon-
struktive ændringer af automaten.

§ 17. Hvis der foretages konstruktive æn-
dringer af automaten, må denne ikke bruges,
før politiet har fået forevist erklæring som
nævnt i § 16, stk. 2, nr. 1-4 og 6-7.

§ 18. Politiet kan foranstalte kontrolsyn af
en spilleautomat, når omstændighederne taler
derfor.

§ 19. Udgifterne ved de i §§ 16-18 nævnte
syn afholdes af automatejeren.

Syn af særlige forlystelsesapparater

§ 20. Politiet kan godkende særlige forlystel-
sesapparater, jfr. § 14.

§ 21. Ansøgning om godkendelse af forly-
stelsesapparater, der ikke tidligere har været
benyttet her i landet, indgives af ejeren eller
brugeren til politiet i den politikreds, hvor an-
søgeren har bopæl, hvor apparatet er fremstil-
let, eller hvor det første gang agtes taget i brug.

Stk. 2. Ansøgningen vedlægges en erklæring
fra Dantest eller fra et af de teknologiske insti-
tutter i København, Århus eller Odense om, at
apparatet er synet til sikring af, at benyttelsen
ikke frembyder fare for publikum eller for det
personale, der skal betjene det. Erklæringen
skal angive de betingelser, der af sikkerheds-
mæssige grunde stilles med hensyn til appara-
tets konstruktion, opstilling og anvendelse.

Stk. 3. Erklæringen skal være bilagt to ek-
semplarer af de til dokumentation af sikkerhe-
den nødvendige tegninger, herunder en skitse
med angivelse af apparatets hovedmål, beskri-



velse og beregninger samt betjeningsvejled-
ning, der skal være udarbejdet af leverandøren.

§ 22. Godkendelsen skal være skriftlig og
angive de betingelser, der af sikkerhedsmæssi-
ge grunde stilles med hensyn til apparatets kon-
struktion, opstilling og anvendelse, jfr. §21, stk.
2.

Stk. 2. Samtidig med godkendelsen forsynes
de medfulgte bilag med politiets stempel, hvor-
efter det ene sæt "bilag udleveres til ejeren (bru-
geren) af apparatet.

Stk. 3. Endvidere udleveres til ejeren (bruge-
ren) af apparatet en tilsynsbog. Tilsynsbogen
skal indeholde de i godkendelsesskrivelsen an-
førte betingelser, rubrikker til notering af sene-
re eftersyn øg af eventuelle mangler, der vil væ-
re at afhjælpe, samt en skitse med angivelse af
apparatets hovedmål, og en betjeningsvejled-
ning. Tilsynsbogen skal endvidere på første si-
de være forsynet med følgende påtegning:
»Ejeren eller brugeren af det i nærværende til-
synsbog omhandlede forlystelsesapparat er
pligtig at give det personale, der betjener appa-
ratet, fornøden vejledning om dets betjening og
at føre et efter forholdene rimeligt tilsyn. Til-
synsbogen skal opbevares ved forlystelsesap-
paratet og på forlangende forevises for politi-
et«. Tilsynsbogen udfærdiges på blanket P 467.

§ 23. Politiet kan godkende, at et forlystel-
sesapparats konstruktion ændres.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 21 og 22 finder
tilsvarende anvendelse. Godkendes ændringen
anføres dette i tilsynsbogen. Endvidere berigti-
ges de tegninger, beskrivelser og beregninger
m.v., som fulgte med den første ansøgning om
godkendelse af apparatet.

§ 24. Såfremt et forlystelsesapparat efter den
første godkendelse eller efter et senere syn flyt-
tes til et andet sted, skal politiet på stedet, inden
apparatet tages i brug, konstatere, om det er
forsvarligt vedligeholdt og opstillet. Hvis poli-
tiet er i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt, at
apparatet tages i brug, kan politiet kræve det
synet af en sagkyndig. Som sagkyndig kan efter

politiets bestemmelse f.eks. anvendes Justits-
ministeriets bilinspektører, -in.geniorer, eUer
fagkyndige håndværkere.

Stk. 2. Findes apparatet i orden, udstedes at-
test herom.

§ 25. Et forlystelsesapparat skal synes hvert
kalenderår, umiddelbart inden det tages i brug,
til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer
i den godkendte konstruktion, at det er forsvar-
ligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke fremby-
der fare for publikum eller for det personale,
der skal betjene det. Hvor særlige forhold gør
det påkrævet (komplicerede eller særlig stærkt
benyttede apparater), kan politiet stille krav
om syn flere gange i løbet af et kalenderår. Om
disse syn tilføres der tilsynsbogen bemærkning.

Stk. 2. Syn efter stk. 1 foretages af Dantest el-
ler af et af de teknologiske institutter i Køben-
havn, Århus eller Odense.

§ 26. Udgifterne ved de i §§ 21-25 nævnte
syn afholdes af ejeren (brugeren) af forlystel-
sesapparatet. Ejeren (brugeren) betaler dog ik-
ke politiets udgifter vedrørende syn efter § 24.

Forsikring

§ 27. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsska-
deforsikring for eventuel medhjælp og ansvars-
forsikring, som skal dække et eventuelt erstat-
ningsansvar over for publikum. Ansvarsforsik-
ringen skal som minimum udgøre 5 mill. kr.
ved personskade og 2 mill. kr. ved tingsskade.

Kapitel 5
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 28. Cirkulæret træder i kraft den 5. februar
1988. Samtidig ophæves Justitsministeriets cir-
kulære nr. 83 af 14. maj 1987.

§ 29. For faste forlystelsesparker, der inden
den 15. maj 1987 havde tilladelse til opstilling
af et større antal gevinstgivende spilleautoma-
ter end angivet i § 5, stk. 2, kan politiet fortsat
tillade dette antal.

Justitsministeriet, den 4. februar 1988

ERIK NINN-HANSEN
/ Johan Reimann
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Cirkulære om ændring af Justitsministeriets cirkulære om

offentlige forlystelser.

(Til politidirektøren i Xøbennavn cg politimestrene).

I Justitsministeriets cirkulære af 4. februar 1988 om of-

fentlige forlystelser affattes § 10 således:

"S 10. I andre lykkespil om spillemarker, herun-
der gevinstgivende spilleautomater, må hver spil-
lers indsats pr. spil ikke overstige 50 øre. Ind-
kast kan gøres såvel i form af 25 ører og 50 ører
som i 1, 5, 10 og.20 kroner eller i spillemærker
af tiisvarende værdi.
Stk. 2. Spilleautomater kan indrettes således, at
de ved indkast af 50 øre giver 2 spil eller ved
indkast af 1 kr. giver 2 eller 4 spil, uden at
det er muligt at få eventuelt overskydende beløb
tilbagebetalt. Det skal ved skiltning på spille-
automaterne tydeligt fremgå, at de er indrettet
på denne måde.
S t)c. 3. Såfremt der i en spilleautomat er indkas-
tet mere end indsatsen, skal indkastet med fra-
drag af indsatser for gennemførte spil, til en-
hver tid kunne tilbagebetales i form af spille-
mærker. Det er dog tilladt at tilbageholde ge-
vinster på 1 kr. eller derunder på betingelse af,
at beløbet kan benyttes til fortsat spil.
Stic. 4. Gevinsten i et spil må ikke overstige
værdien af 300 kr. i spillemærker. Gevinster må
kun udbetales i spillemarker og skal til enhver
tid fuldt ud kunne udbetales. Ved gevinstudbe-
taling eller fortsat 'spil finder reglerne i stk.
3, dog tilsvarende anvendelse.
Stk. 5• Spilleautomater må kun betjenes ved di-
rekte møntindkast cg udbetaling af gevinster må
kun ske direkte fra spilleautomaterne."

JUSTITSMINISTERIET, den ;SCPC «CG?
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Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 541 af 21. august 1986

Bekendtgørelse af
Lov om folkeskolen

Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jfr. lovbekendtgørelse nr. 385 af 20. august 1980, med de
ændringer, der følger af § 1, nr. 30, i lov nr. 242 af 8. juni 1983, lov nr. 287 af 6. juni 1984, lov nr. 288 af
6. juni 1984, lov nr. 270 af 6. juni 1985 og § 22 i lov nr. 217 af 23. april 1986.

Kapitel 1
Folkeskolens begreb og formål

§ 1. Folkeskolen er den kommunale skole,
der tilbyder undervisning efter denne lov.

§ 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde
med forældrene at give eleverne mulighed
for at tilegne sig kundskaber, færdigheder,
arbejdsmetoder og udtryksformer, som med-
virker til den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen må i hele sit arbejde
søge at skabe sådanne muligheder for ople-
velse og selvvirksomhed, at eleven kan øge
sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi og op-
ove sin evne til selvstændig vurdering og stil-
lingtagen.

Stk. 3. Folkeskolen forbereder eleverne til
medleven og medbestemmelse i et demokra-
tisk samfund og til medansvar for løsningen
af fælles opgaver. Skolens undervisning og
hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed
og demokrati.

Kapitel 2
Undervisningens ordning

§ 3. Folkeskolen omfatter en 1-årig børne-
haveklasse, en 9-årig grundskole og en 1-årig
10. klasse.

Stk. 2. Til børn, hvis udvikling kræver en
særlig hensyntagen eller støtte, gives der spe-
cialundervisning og anden specialpædagogisk

Undervisningsmin. 1. afd. j. nr. 1986-212-57

bistand. Undervisningsministeren fastsætter
regler herom, og kan i denne forbindelse fra-
vige §§ 4, 6, 7, 12 og 14.

Stk. 3. Folkeskolen kan tilbyde eleverne
undervisning i deres fritid.

Stk. 4. Folkeskolen kan endvidere tilbyde
børnene mulighed for leg og beskæftigelse
uden for skoletiden. Undervisningsministeren
kan fastsætte regler herom.

§ 3 a. Efter regler, der fastsættes af under-
visningsministeren, tilbydes der specialpæda-
gogisk bistand til børn, der endnu ikke har
påbegyndt skolegangen.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan god-
kende, at der tilbydes elever, hvis udvikling
kræver en særlig vidtgående hensyntagen
eller støtte, undervisning i 11 år.

§ 4. Undervisningen i den 9-årige grund-
skole omfatter for alle elever:
1) dansk, regning/matematik og idræt på

alle klassetrin,
2) kristendomskundskab på alle klassetrin

undtagen 7. eller 8. klassetrin,
3) formning og musik på 1.-5. klassetrin.
4) historie på 3.-9. klassetrin, geografi og

biologi på 3.-7. klassetrin og samtidsori-
entering på 8. og 9. klassetrin,

5) håndarbejde, sløjd og hjemkundskab på
henholdsvis 4., 5. og 6. klassetrin,

6) engelsk på 5.-9. klassetrin og

J. H. SCHULTZ A/S 26-8 B / U N D M 3 9 7 9 1 KO8X



7) fysik/kemi på 7.-9. klassetrin.

Stk. 2. Der skal tilbydes eleverne undervis-
ning i tysk på 7.-9. klassetrin.

Stk. 3. Undervisningen i dansk, regning/
matematik, idræt, formning og musik kan
tilrettelægges som ikke-fagdelt undervisning
på 1. og 2. klassetrin. Det samme gælder un-
dervisningen i historie, geografi og biologi på
3.-5. klassetrin.

Stk. 4. Undervisningen i formning, musik,
håndarbejde, sløjd og hjemkundskab kan
gives i videre omfang end fastsat i stk. I, nr.
3 og 5. Undervisningen kan da tilrettelægges
således, at eleverne kan vælge mellem de fag,
der ikke er obligatoriske efter stk. 1.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter
regler om formålet med undervisningen i de
enkelte fag eller faggrupper og udsender vej-
ledende timefordelingsplaner og læseplaner,
jfr. § 16, stk. 1.

Stk. 6. Til elever, der har været uden un-
dervisning gennem længere tid, eller som har
skiftet skole, kan der gives supplerende un-
dervisning eller anden faglig støtte. Under-
visningsministeren fastsætter regler herom og
kan endvidere bestemme, at der skal tilbydes
fremmedsprogede elever undervisning i deres
modersmål.

§ 5. Kristendomsundervisningens centrale
kundskabsområde er den danske folkekirkes
evangelisk-lutherske kristendom.

Stk. 2. Et barn skal efter anmodning frita-
ges for at deltage i undervisningen i kristen-
domskundskab, når forældremyndighedens
indehaver skriftligt over for skolens leder
erklærer selv at ville sørge for barnets
religionsundervisning. Fritagelse kan normalt
kun ske fra begyndelsen af et skoleår. Er
barnet fyldt 15 år, kan fritagelse kun ske
med dets samtykke.

§ 6. I undervisningen i grundskolen ind-
går:

1) færdselslære.
2) seksualoplysning,
3) norsk og svensk,
4) fremmede religioner og andre livsanskuel-

ser,
5) uddannelses- og erhvervsorientering,
6) sundhedslære og oplysning om udbredte

nydelses- og rusmidler.

Stk. 2. På hvert klassetrin skal der afsættes
en fast ugentlig time til varetagelse af klasse-
lærerens særlige opgaver i samvær med klas-
sen.

Stk. 3. Undervisningsministeren, i Køben-
havn skoledirektionen, fastsætter regler om
undervisning efter stk. 1 og kan godkende, at
andre emner indgår i den obligatoriske un-
dervisning.

§ 7. I 10. klasse skal der tilbydes eleverne
undervisning i dansk, regning/matematik,
idræt, kristendomskundskab/religion, sam-
tidsorientering, engelsk, tysk, fransk og fy-
sik/kemi.

Stk. 2. Vælger en elev ikke dansk, skal
undervisningen omfatte dele af dette fag, og
vælger en elev ikke samtidsorientering, skal
undervisningen omfatte dele af dette fag
samt dele af arbejdskendskab.

Stk. 3. § 4, stk. 5 og 6 og § 6, stk. 2, gæl-
der også 10. klasse.

§ 8. Undervisningen i regning/matematik,
engelsk og tysk på 8.-10. klassetrin og i fy-
sik/kemi på 9. og 10. klassetrin gives i to
kurser af forskelligt indhold. Kurserne be-
nævnes grundkursus og udvidet kursus.

Stk. 2. Eleverne skal i hvert af fagene kun-
ne vælge mellem de to kurser.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter
indstilling fra skolenævnet, lærerrådet og
skolekommissionen godkende, at delingen i
to kurser efter stk. 1 undlades på 8. og 9.
klassetrin i et eller flere af fagene. Forslag
herom indsendes gennem kommunalbestyrel-
sen, i København gennem skoledirektionen
med dennes indstilling.

§ 9. Ud over den undervisning, som skal
tilbydes efter §§ 4 og 7, jfr. § 8, kan der tilby-
des eleverne på 8.-10. klassetrin undervis-
ning i følgende fag og emner:
1) maskinskrivning og fotolære,
2) drama og filmkundskab,
3) geografi og biologi,
4) formning, musik, håndarbejde*, sløjd og

hjemkundskab,
5) motorlære og andre værkstedsfag,
6) kendskab til uddannelsesforhold og til

vilkårene i arbejdslivet, herunder besøg og
praktikophold i virksomheder og instituti-
oner,



7) datalære.
Stk. 2. Der kan tilbydes eleverne i 10.

klasse undervisning i historie og latin.
Stk. 3. Skolen kan endvidere tilbyde alle

elever i en klasse på 8.-10. klassetrin, at de i
kortere perioder udsendes i praktik i virk-
somheder og institutioner eller deltager i kur-
sus i andre skoleformer, jfr. § 13, stk. 3.

Stk. 4. Undervisningsministeren, i Køben-
havn skoledirektionen, kan fastsætte regler
om undervisning og praktik efter stk. 1-3 og
kan godkende, at der tilbydes eleverne un-
dervisning i andre praktisk eller kunstnerisk
betonede fag eller emner. For eleverne i 10.
klasse kan godkendelsen tillige omfatte un-
dervisning inden for andre fagområder.

Stk. 5. Tilbuddet om undervisning efter
stk. 1 og 2 skal for den enkelte elev have
mindst samme omfang som tilbuddet efter §
4, stk. 2, og halvdelen af tilbuddet efter § 7,
stk. 1.

§ 10. Undervisningen i børnehaveklasser
gives overvejende i form af leg og andre ud-
viklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre
børnene fortrolige med skolens daglige liv.

§ 11. Eleverne undervises på det klassetrin
i grundskolen, der svarer til deres skolealder.
En elev kan dog med forældrenes samtykke.
jfr. § 46, undervises på samme klassetrin i to
år, hvis eleven har været uden undervisning
gennem længere tid, eller andre særlige grun-
de taler for, at det er til elevens bedste. Lige-
ledes kan en elev under ganske særlige om-
stændigheder springe et klassetrin over.

Stk. 2. Henvisning til specialundervisning,
som ikke er af foreløbig karakter, sker på
grundlag af skolepsykologisk undersøgelse
og efter samråd med eleven og forældrene.

Stk. 3. Afgørelse om valg af fag eller kur-
ser, jfr. § 4, stk. 2, § 7, stk. 1, § 8 og § 9, og
om fortsat skolegang i 10. klasse træffes af
forældrene, jfr. § 46, efter samråd mellem
forældrene, eleven og skolen.

§ 12. Eleverne og forældrene, jfr. § 46,
skal regelmæssigt underrettes om skolens syn
på elevernes udbytte af skolegangen. På 8.-
lO.klassetrin udtrykkes bedømmelsen af ele-
vernes standpunkt i de fag, der er omfattet af
stk. 3-6, ved hjælp af karakterer. Det samme

gælder for elever, der går ud af skolen efter
7. klassetrin.

Stk. 2. Skolen udfærdiger afgangsbevis for
elever, der går ud af skolen efter 7. klassetrin
eller senere. Afgangsbeviset skal indeholde
oplysning om, i hvilken undervisning eleven
har deltaget og om de senest givne stand-
punktskarakterer (årskarakterer) samt om
eventuelle prøvekarakterer, jfr. stk. 3-6.

Stk. 3. Ved afslutningen af 9. klassetrin
kan eleverne i hvert af fagene dansk, reg-
ning/matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi
indstille sig til en afgangsprøve, der er fælles
for alle elever uansat valget af kursus efter §
8. Prøverne benævnes Folkeskolens afgangs-
prøve i det pågældende fag.

Stk. 4. Ved afslutningen af 10. klasse Kan
eleverne, ligeledes i hvert af de nævnte fag,
indstille sig enten til Folkeskolens afgangs-
prøve eller til en udvidet prøve, som i fagene
regning/matematik, engelsk, tysk og fysik/
kemi forudsætter, at eleven har gennemgået
udvidet kursus i 10. klasse. Disse prøver be-
nævnes Folkeskolens udvidede afgangsprøve
i det pågældende fag.

Stk. 5. I fagene latin og fransk kan elever-
ne indstille sig til afgangsprøve ved undervis-
ningens afslutning.

Stk. 6. I fagene håndarbejde, sløjd, hjem-
kundskab og maskinskrivning kan eleverne
indstille sig til afgangsprøve ved afslutningen
af 8. klassetrin eller senere. Undervisningsmi-
nisteren kan bestemme, at det samme skal
gælde andre praktisk betonede fag, der er
omfattet af § 9.

Stk. 7. De skriftlige opgaver ved prøverne
stilles af undervisningsministeren. De øvrige
opgaver stilles af læreren eller af censor efter
ministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 8. Afgørelse om indstilling til prøver-
ne træffes af eleven efter samråd med foræl-
drene, jfr. § 46, og skolen.

Stk. 9. Undervisningsministeren fastsætter
regler om kravene i de enkelte fag ved prø-
verne, om indstilling til prøverne, om prøver-
nes afholdelse, om bedømmelse og karakter-
givning og om afgangsbevisernes udform-
ning.

§ 13. Skoleåret begynder den 1. august og
omfatter normalt 200 skoledage, som forde-
les på ugens fem første hverdage. Undervis-
ningsministeren kan dog tillade, at undervis-



ningen i særlige tilfælde henlægges til en lør-
dag.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter
hvert år antallet af ferie- og fridage samt
sommerferiens begyndelsestidspunkt og ud-
sender en vejledende ferieplan.

Stk. 3. Undervisningen i en klasse kan
midlertidigt indstilles i et timetal svarende til
højst 10 skoledage årligt på 1.-7. klassetrin.
20 skoledage på 8. klassetrin og 30 skoledage
på 9. klassetrin med henblik på elevernes
deltagelse i lejrskoleophold, skolerejser, ud-
sendelse i praktik eller lignende. I 10. klasse
kan skoledage anvendes til sådanne formål
efter behov.

§ 14. Den ugentlige undervisningstid for
eleverne er:
1) på 1. klassetrin 15-22 timer,
2) på 2. klassetrin 15-23 timer,
3) på 3. klassetrin 18-23 timer,
4) på 4. klassetrin 20-27 timer,
5) på 5. klassetrin 23-29 timer,
6) på 6. og 7. klassetrin 24-30 timer og
7) på de følgende klassetrin 24-34 timer.

Stk. 2. Den daglige undervisningstid for
eleverne må ikke overstige:
1) på 1.-3. klassetrin 5 timer,
2) på 4. og 5. klassetrin 6 timer,
3) på 6. og 7. klassetrin 7 timer og
4) på de følgende klassetrin 8 timer.

Stk. 3.1 10. klasse er den ugentlige under-
visningstid for den enkelte elev normalt
mindst 24 timer.

Stk. 4. Ved fastlæggelsen af undervisnings-
tiden efter stk. 1-3 regnes 45 minutters un-
dervisning lig med 1 time. Den undervisning,
der er frivillig for eleverne efter §§ 4, 7 og 9,
medregnes. Det samme gælder de timer, der
afsættes i henhold til § 6, stk. 2. Undervis-
ningsministeren fastsætter regler om frikvar-
terer og spisepauser.

Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4 omfatter ikke
undervisning i fritiden efter § 3, stk. 3, eller
supplerende undervisning efter § 4, stk. 6.

Stk. 6. Børnehaveklassernes mødetid er
3-4 timer daglig inden for sædvanlig skoletid
ved skolen.

Stk. 7. Ved årgangsdelte skoler, hvor der
undervises efter § 23, stk. 3, skal den ugentli-
ge undervisningstid i de pågældende klasser
være mindst 20 timer.

§ 15. Elevtallet i grundskolens klasser må
ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fast-
sætte rammer for kommunernes forbrug af
lærerskematimer pr. elev på de enkelte klas-
setrin i grundskolen og i 10. klasse. Rammer-
ne baseres på et gennemsnitligt elevtal i
grundskolens klasser på højst 22.

Stk. 3. Børnetallet i en børnehaveklasse
må ikke ved skoleårets begyndelse overstige
22, medmindre klassen deles i to grupper
med hver højst 14 børn.

§ 16. For hver skole udarbejdes en under-
visningsplan, der skal indeholde bestemmel-
ser om følgende:
1) Undervisningens ordning på hvert klasse-

trin, jfr. §§ 4 og 6-9, herunder timetallet
for de enkelte fag eller faggrupper (tirne-
fordelingsplanen).

2) Undervisningens indhold i de enkelte fag,
faggrupper og emner, angivet ved centrale
kundskabs- og færdighedsområder eller
belyst ved eksempler (læseplaner).

3) Det samlede ugentlige timetal på hvert
klassetrin, jfr. § 14, stk. 1 og 6, og for spe-
cialundervisning efter § 3, stk. 2, og § 3 a,
stk. 2.

4) Ferieplanen, jfr. § 13.
Stk. 2. Det ugentlige timetal for den obli-

gatoriske undervisning på 8. og 9. klassetrin,
jfr. § 4, stk. 1, og § 6, stk. 2, må ikke oversti-
ge 24 timer. Undervisningsministeren kan
fastsætte regler, som sikrer de i § 4, stk. 1, nr.
3 og 5, nævnte fag en forholdsmæssig andel
af det samlede timetal for undervisningen på
1.-7. klassetrin.

Stk. 3. I de fag, hvor eleverne kan indstille
sig til afgangsprøver, jfr. § 12, skal undervis-
ningens indhold fastlægges således, at krave-
ne i de enkelte fag ved prøverne kan opfyl-
des.

Stk. 4. Undervisningens nærmere planlæg-
ning og tilrettelæggelse, herunder valget af
undervisningsformer, -metoder og -stof, skal
i videst muligt omfang foregå i samarbejde
mellem læreren og eleverne.

§ 17. De nødvendige undervisningsmidler
skal stilles vederlagsfrit til rådighed for ele-
verne. Dette gælder dog ikke instrumenter og
udstyr, som anvendes ved undervisning i fri-



tiden efter § 3, stk. 3, og som hjemtages af
eleverne til eget brug.

§ 18. Undervisningsministeren kan efter
indstilling fra de kommunale skolemyndighe-
der fravige reglerne i kapitel 2 i det omfang,
det er nødvendigt for at fremme forsøgsvirk-
somhed og pædagogisk udviklingsarbejde.

Stk. '2.'. Undervisningsministeren kan end-
videre efter indstilling fra de kommunale
skolemyndigheder fravige reglerne i kapitel 2
med henblik på opretholdelsen af små skoler.

. Kapitel 3
Skolevæsenets ordning

§ 19."! Det påhviler kommunen at oprette
børnehaveklasser og at sørge for undervis-
ning i grundskolen og 10. klasse, herunder
specialundervisning, af børn og unge under
18 år, der bor eller opholder sig i kommu-
nen, og hvis forældre ønsker dem optaget i
folkeskolen, jfr. § 46. Endvidere påhviler det
kommunen at sørge for specialpædagogisk
bistand til børn, der endnu ikke har påbe-
gyndt skolegangen.

Stk. 2. Uden for Københavns og Frede-
riksberg kommuner påhviler det dog amts-
kommunen efter de af undervisningsministe-
ren godkendte skole- og udbygningsplaner at
sørge for specialundervisning af børn og un-
ge under 18 år, der bor eller opholder sig i
amtskommunen, og hvis udvikling kræver en
særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.
Tilsvarende påhviler det amtskommunen at
sørge for specialpædagogisk bistand til børn,
der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan god-
kende, at specialundervisning af den i stk. 2
nævnte karakter indrettes i kostskoleform.

Stk. 4. Undervisningsministeren udfærdi-
ger vejledende retningslinier for udarbejdel-
sen af de i stk. 2 nævnte udbygningsplaner.

Stk. 5. Elever, som i løbet af skoleåret flyt-
ter fra kommunen eller fylder 18 år, har ret
til at fortsætte skolegangen i kommunen i
resten af skoleåret.

§ 20. En kommune kan efter overens-
komst med staten, private skoler eller andre
kommuner henvise elever til undervisning i
statsskoler, private skoler eller en anden
kommunes skoler. Amtskommunerne og Kø-
benhavns og Frederiksberg kommuner kan

på tilsvarende måde efter overenskomst med
staten, en kommune, private skoler eller med
en anden amtskommune henvise elever til
specialundervisning af den i § 19, stk. 2,
nævnte karakter i statsskoler, i kommunale
skoler, i private skoler eller i en anden amts-
kommunes skoler.

Stk. 2. Overenskomster med private skoler
skal godkendes af undervisningsministeren.

Stk. 3. Henvisning til private skoler kan
kun ske med forældrenes samtykke, jfr. § 46.

Stk. 4. Henvisning til en anden kommunes
skoler kan kun omfatte elever på 7.-10. klas-
setrin og elever, der skal undervises i special-
klasser eller specialskoler, samt elever fra
kommunens yderdistrikter, der har nærmere
til nabokommunens skole.

§ 21. Elever, der gennem længere tid på
grund af smittefare eller af hensyn til deres
sundhed eller velfærd ikke kan undervises i
skolen, undervises i deres hjem eller på den
institution, hvor de opholder sig.

Stk. 2. Det påhviler kommunen at indrette
undervisning efter stk. 1 på de i kommunen
beliggende sygehuse, hospitaler og andre in-
stitutioner, som modtager børn i alderen 6-
18 år, medmindre der på anden måde sørges
for børnenes undervisning. Undervisningen
kan tillige indrettes af amtskommunen. Insti-
tutionen skal stille egnede lokaler til rådig-
hed.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter
regler om undervisning efter stk. 1 og 2 og
kan herunder bestemme, at kommunernes
budgetter for denne undervisning skal fore-
lægges amtsrådet til godkendelse.

§ 22. Til hver skole hører et skoledistrikt,
der kan være større for skolens ældre end for
dens yngre klassetrin, jfr. dog § 23, stk. 1.
Undervisningsministeren kan fastsætte regler
om, at kommunen kan danne skoledistrikter,
der er fælles for flere skoler, herunder fast-
sætte regler om, at det distrikt, der er nævnt i
stk. 5, for den enkelte skole kan omfatte en
nærmere angiven del af skoledistriktet.

Stk. 2. Undervisning i henhold til § 7, stk.
1, § 8 og § 9 kan være fælles for elever fra
flere skoler. Amtsrådet, i København kom-
munalbestyrelsen, kan i særlige tilfælde tilla-
de, at der i en skoles børnehaveklasser opta-
ges børn fra flere skoledistrikter.



Stk. 3. Undervisning i henhold til § 7, stk.
1, og § 9 kan tilrettelægges i samarbejde med
den kommunale ungdomsskole, således at
eleverne om nødvendigt henvises hertil. Ele-
verne skal dog, hvis de ønsker det, kunne
modtage undervisning inden for folkeskolen
i hele det ugentlige timetal, der er fastsat i
undervisningsplanen, jfr. § 16, stk. 1, nr. 3.

Stk. 4. Omlægning af distriksgrænser mel-
lem bestående skoler skal så vidt muligt være
uden virkning for børn, der allerede er opta-
get i skolen, og hvis forældre ønsker, at de
skal forblive i samme skole. Dette gælder
dog ikke, hvis klassen kan overflyttes samlet.

Stk. 5. Har en kommunalbestyrelse beslut-
tet at nedlægge en skole, skal dette bekendt-
gøres i et eller flere af de lokale blade. Frem-
sætter mindst 50 pct. af de beboere i det på-
gældende skoledistrikt, der har valgret til
kommunalbestyrelsen, inden 4 uger efter be-
kendtgørelsen skriftlig begæring derom, skal
kommunalbestyrelsen afholde en afstemning
om skolens nedlæggelse. Stemmeberettigede
ved afstemningen er de beboere i skoledi-
striktet, der har valgret til kommunalbestyrel-
sen. De nærmere regler om sådanne afstem-
ninger fastsættes af undervisningsministeren.
Bliver resultatet af afstemningen, at mindst
60 pct. af de stemmeberettigede ønsker sko-
len opretholdt, kan den først nedlægges efter
udløbet af den følgende valgperiode og da
kun, hvis kommunalbestyrelsen på ny træffer
beslutning herom. Der kan ikke over for
denne beslutning begæres afstemning blandt
beboerne.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 5 gælder ikke
ved nedlæggelse af skoler, der ligger mindre
end 1,5 km fra den eller de skoler, hvortil
den overvejende del af eleverne overflyttes.

Stk. 7. Hvor resultatet af en afstemning
efter stk. 5 er til hinder for nedlæggelsen af
en skole, kan undervisningsministeren efter
indstilling fra kommunalbestyrelsen i ganske
særlige tilfælde godkende, at der på ny af-
holdes en afstemning efter stk. 5 om skolens
nedlæggelse. Bliver resultatet af den fornyede
afstemning, at skolen fonsat ønskes opret-
holdt, er det den første afstemning, der er
afgørende for, hvornår skolen kan nedlæg-
ges.

§ 23. Hver skole skal omfatte mindst 3
sammenhængende klassetrin med samme
skoledistrikt. Børnehaveklasser betragtes her-

ved som yngste klassetrin. Skoler for de 3
eller 4 yngste klassetrin kan henlægges under
en anden skoles ledelse, medmindre børne-
tallet overstiger 100.

Stk. 2. Skolerne deles i klasser efter antal-
let af elever, jfr. § 15, stk. 1. En klasse kan
om nødvendigt omfatte flere klassetrin inden
for 1.-6. klassetrin. Desuden kan undervis-
ning i henhold til § 4, stk. 4, og § 9 samt i
idræt være fælles for elever fra flere klasse-
trin. Ved mindre skoler gælder dette på 1.-7.
klassetrin også anden undervisning i højst 15
pct. af de pågældende klassers timetal. I for-
bindelse hermed kan § 4, stk. 1, nr. 5, fravi-
ges.

Stk. 3. En klasse kan uanset stk. 2 omfatte
børnehaveklasse og 1. og 2. klassetrin, eller
der kan på anden måde ske en samordning
af undervisningen for børn fra disse klasse-
trin. Dog kan samtlige undervisningstimer i
fagene dansk og regning/matematik kun ved
små skoler være fælles for elever fra flere
klassetrin. I særlige tilfælde kan undervis-
ningsministeren tillade, at en klasse foruden
børnehaveklasse og 1. og 2. klassetrin også
omfatter ældre klassetrin.

Stk. 4. Ved fordelingen af børn i 1. klasser
i kommunens skoler skal det tilstræbes, at
den enkelte klasse kan bevares samlet på de
følgende klassetrin i grundskolen. Der kan
ikke foretages ny klassedeling på grundlag af
valget af kurser og fag efter § 11, stk. 3.

Stk. 5. Amtsrådet, i København kommu-
nalbestyrelsen, kan i særlige tilfælde fravige
reglerne i stk. 1 og stk. 2, 2. pkt.

§ 24. For hver kommune udarbejdes en
skoleplan, der skal indeholde bestemmelser
om følgende:

1) Skolernes navne og distrikter, jfr. § 22.
Det kan herunder bestemmes, at der kan
foretages mindre distriktsomlægninger i
forbindelse med den årlige indskrivning.

2) Hver enkelt skoles omfang med hensyn til
undervisning i grundskolen og 10. klasse
samt børnehaveklasser, specialundervis-
ning efter § 3, stk. 2, og § 3 a, stk. 2, un-
dervisning i fritiden efter § 3, stk. 3, og
skolefritidsordning efter § 3, stk. 4.

3) Specialpædagogisk bistand efter § 3 a, stk.
1, til børn, der endnu ikke har påbegyndt
skolegangen.



4) Indretning af specialundervisning efter
overenskomst med amtskommunen, jfr. §
20, stk. 1.

5) Henvisning til undervisning i andre skoler
ifølge overenskomst, jfr. § 20.

6) Undervisning på institutioner i området,
jfr. § 21, stk. 2.

7) Normeringen af stillinger som tjeneste-
mænd i folkeskolen, timelærere og faste
vikarer samt disse stillingers klassificering,
for så vidt den ikke følger af almindelige
regler.
Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter

regler om grundlaget for normering af stillin-
ger efter stk. 1, nr. 7, herunder om antallet af
tjenestemandsstillinger i forhold til det sam-
lede normeringsgrundlag.

§ 25. Kommunen skal sørge for befor-
dring mellem skolen og hjemmet eller dettes
nærhed af:
1) børn, der har længere skolevej end 2Vi km

i børnehaveklasser og på 1.-3. klassetrin,
6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9.
klassetrin og 9 km i 10. klasse, og

2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensy-
net til børnenes sikkerhed i trafikken gør
det særlig påkrævet.
Undervisningsministeren kan fastsætte reg-

ler herom.
Stk. 2. Kommunen skal endvidere sørge

for befordring til og fra skole af syge og in-
validerede elever efter regler, der fastsættes
af undervisningsministeren.

Stk. 3. Amtskommunerne og Københavns
og Frederiksberg kommuner skal sørge for
befordring til og fra skole af elever, der mod-
tager undervisning af den i § 19, stk. 2 nævn-
te karakter, efter regler, der fastsættes af un-
dervisningsministeren.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder
tilsvarende anvendelse på befordring mellem
skole og daginstitution eller formidlet dag-
pleje i henhold til lov om social bistand af
elever, der uden for skoletiden er anbragt i
daginstitution m.v.

Stk. 5. Forpligtelsen til at sørge for befor-
dring efter stk. 1 kan opfyldes ved at henvise
eleverne til offentlige trafikmidler eller ved
at godtgøre deres udgifter til egen befor-
dring.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 omfatter
ikke elever, som i medfør af § 19, stk. 5, eller

§ 36, stk. 4, undervises i en anden skole end
deres distriksskole.

Stk. 7. Amtsrådet kan i særlige tilfælde
fravige reglerne i stk. 1. .'^-

§ 26. Kommunen kan med forældrenes
samtykke, jfr. § 46, sørge for indlogering i
skolebyen af elever på 7.-10. klassetrin, hvis
daglige befordring mellem hjemmet og sko-
len ville være særlig usikker eller tidkræven-
de.

Stk. 2. Indlogeringen kan ordnes ved hen-
visning til en kostskole, jfr. § 20, stk. 1-4.

Kapitel 4
Lærerne

§ 27. For at kunne varetage undervisning i
grundskolen og i 10. klasse skal den pågæl-
dende have gennemført uddannelsen til lærer
i folkeskolen, jfr. dog stk. 2 og 3, eller anden
læreruddannelse, der er godkendt af under-
visningsministeren i denne henseende. Un-
dervisningsministeren, i København skoledi-
rektionen, kan i særlige tilfælde fravige den-
ne bestemmelse.

Stk. 2. Ved skoler, hvor de tjenestemands-
ansatte lærere eller timelærere ikke kan påta-
ge sig undervisningen i alle de fag, undervis-
ningsplanen omfatter, kan der ansættes fag-
lærere med særlig uddannelse.

Stk. 3. Forskolelærerinder og småbørnslæ-
rerinder, der er uddannet efter lovgivningen
herom, kan varetage undervisning på 1.-4.
klassetrin og i idræt, håndarbejde og hjem-
kundskab på de øvrige klassetrin.

§ 28. For at kunne forestå undervisningen
i en børnehaveklasse skal den pågældende
have gennemført uddannelsen til børnehave-
eller fritidspædagog eller en af de uddannel-
ser, der er nævnt i § 27, stk. 3, eller anden
tilsvarende uddannelse, der er godkendt af
undervisningsministeren i denne henseende.
Undervisningsministeren, i København sko-
ledirektionen, kan i særlige tilfælde fravige
denne bestemmelse.

§ 28 a. Undervisningen efter § 23, stk. 3,
varetages af personale med uddannelse som
nævnt i § 27 eller § 28.

§ 29. Til at varetage undervisning i friti-
den efter § 3, stk. 3, eller andre pædagogiske



arbejdsopgaver, som ikke er omfattet af § 27
eller § 28, kan der ansættes personale med
særlig uddannelse. Undervisningsministeren,
i København kommunalbestyrelsen, fastsæt-
ter nærmere regler herom.

§ 30. Undervisningsministeren fastsætter
regler om ansættelsesvilkårene for timelære-
re, vikarer og faglærere i folkeskolen uden
for København.

§ 31. En lærer fritages efter anmodning
for at undervise i kristendomskundskab. Kan
der på grund af fritagelsen ikke tillægges
ham fuld tjenestetid, nedsættes hans lønning
tilsvarende, dog uden nedsættelse af pen-
sionsalderen.

Kapitel 5
Undervisningspligt. Indskrivning og optagelse i

folkeskolen

§ 32. Ethvert barn, der bor her i landet, er
undervisningspligtigt efter reglerne i §§ 33-
35, medmindre det omfattes af bestemmelser
om undervisningspligt i anden lovgivning.
Det samme gælder børn, der skal opholde sig
her i landet i mindst 6 måneder.

§ 33. Undervisningspligten medfører pligt
til at deltage i folkeskolens undervisning eller
i en undervisning, der står mål med, hvad
der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 2. Børn, der følger undervisningen i
en anmeldt friskole, i en anerkendt privat
realskole eller gymnasieskole, i en statsskole
eller i en kommunal eller amtskommunal
gymnasieskole, eller som modtager hjem-
meundervisning efter reglerne i kapitel 4 i
lov om friskoler og private realskoler m.v.,
skal ikke deltage i folkeskolens undervisning.
Det samme gælder elever, som efter at have
gennemgået 7. klassetrin deltager i kurser på
en godkendt efterskole eller husholdnings-
skole eller på en ungdomskostskole, eller
som er optaget på et anerkendt kursus, hvis
undervisning svarer til folkeskolens. Under-
visningsministeren fastsætter regler for, i
hvilket omfang undervisningspligten hermed
kan anses for opfyldt ud over kursustiden.

Stk. 3. Undervisningspligten kan endvide-
re efter det 7. klassetrin opfyldes ved delta-
gelse i heltidsundervisning i den kommunale

ungdomsskole i henhold til lov om fritidsun-
dervisning m.v.

Stk. 4. Skolenævnet kan efter forældrenes
anmodning, jfr. § 46, tillade, at en elev efter
7 års undervisning helt eller delvis opfylde^
undervisningspligten ved at deltage i er-,
hvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse,
når særlige grunde taler for, at det er til ele-

. vens bedste. For elever, der er omfattet af
stk. 2, træffes afgørelsen af skolekommissio-
nen, i København af skoledirektionen. Tilla-
delsen kan betinges af, at eleven deltager i
supplerende undervisning i ungdomsskolen. >

§ 34. Undervisningspligten indtræder den
1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder
7 år, og ophører den 31. juli, efter at barnet
har modtaget regelmæssig undervisning i 9
år, hvori undervisning i børnehaveklassen
ikke medregnes. Undervisningspligten ophø-
rer dog senest den 31. juli i det kalenderår,
hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet
grundskolen eller hermed ligestillet uddan-
nelse, jfr. § 33, stk. 2-4.

Stk. 2. Skolekommissionen, i København
skoledirektionen, kan efter forældrenes an-
modning eller med deres samtykke, jfr. § 46,
godkende, at et barns undervisning udsættes
til et år efter undervisningspligtens indtræ-
den, når det er begrundet i barnets udvikling.
Godkendelsen kan betinges af, at barnet op-
tages i en børnehave eller en børnehaveklas-
se.

§ 35. Forældremyndighedens indehaver
eller den, der faktisk sørger for barnet, skal
medvirke til, at det opfylder undervisnings-
pligten, og må ikke lægge hindringer i vejen
herfor.

§ 36. Et barn kan efter forældrenes an-
modning, jfr. § 46, indskrives i en skole fra
begyndelsen af det kalenderår, hvor det fyl-
der 5 år. Barnet indskrives i skolen i det di-
strikt, hvor det bor eller opholder sig, jfr.
dog stk. 4.

Stk. 2. Skolekommissionen, i København
skoledirektionen, kan bestemme, at anmod-
ning om indskrivning skal indgives inden en
vis frist.

Stk. 3. Optagelse i folkeskolen finder sted
ved skoleårets begyndelse. I tilfælde af syg-
dom eller under andre særlige omstændighe-
der kan optagelse ske i skoleårets løb.



Stk. 4. Skolekommissionen, i Kobenhavn
skoledirektionen, kan tillade, at et barn opta-
ges eller forbliver i en anden skole end dets
distriksskole. Tilladelsen skal så vidt muligt
gives, hvis barnet har søskende i samme sko-
le.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fast-
sætte regler om indskrivning og udskrivning
af undervisningspligtige børn.

§ 37. Et barn skal efter forældrenes an-
modning, jfr. § 46, optages i en børnehave-
klasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6
år, eller senere, jfr. § 34, stk. 2.

Stk. 2. Et barn skal efter forældrenes an-
modning, jfr. § 46, optages i børnehaveklasse
i det kalenderår, hvor barnet inden 1. okto-
ber fylder 5 år, hvis det må antages at kunne
følge undervisningen i børnehaveklassen med
henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter.

§ 38. Et barn skal efter forældrenes an-
modning, jfr. § 46, optages i 1. klasse i det
kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fyl-
der 6 år, hvis det må antages at kunne følge
undervisningen i klassen.

§ 39. Lærerne påser, at de undervisnings-
pligtige børn, der er optaget i skolen, delta-
ger i undervisningen. Det samme gælder
børn, der er optaget i 1. klasse før undervis-
ningspligtens indtræden, jfr. § 38.

Stk. 2. Er en elev udeblevet fra undervis-
ningen, skal forældrene, jfr. § 35, personligt
eller skriftligt give skolen oplysning om
grunden hertil. Skyldes udeblivelsen sygdom
af mere end 2 ugers varighed, kan skolen
forlange lægeattest herfor.

Stk. 3. Skolens leder underretter skolenæv-
net forud for hvert møde om alle udeblivel-
ser, der ikke skyldes sygdom eller anden gyl-
dig grund.

Stk. 4. Er en elev udeblevet fra undervis-
ningen uden gyldig grund, kan skolenævnet:
1) anmode forældrene om personligt eller

skriftligt at give nærmere forklaring om
grunden til udeblivelsen,

2) pålægge skolen at søge nærmere kontakt
med forældrene,

3) pålægge skolen at indstille eleven til sko-
lepsykologisk undersøgelse.

4) henstille til forældrene at soge bistand hos
familievejledningen eller andre institutio-
ner eller

5) indberette sagen til det sociale udvalg..^'
Stk. 5. Er der grund til at antage, at en

elevs udeblivelse fra undervisningen overvej-
ende skyldes særlige forhold i skolen, bør
skolenævnet søge disse forhold ændret eller
stille forslag om, at eleven overflyttes til en
anden skole.

Kapitel 6
Udgifterne til folkeskolen

§ 40. Alle udgifter til folkeskolen påhviler
kommunerne, for så vidt der ikke er udtryk-
kelig lovhjemmel for, at udgifterne helt eller
delvis påhviler staten, amtskommunerne eller
andre.

Stk. 2. Udgifterne til specialundervisning i
henhold til § 19, stk. 2, påhviler amtskommu-
nerne, bortset fra et af udervisningsministe-
ren fastsat beløb pr. elev, der påhviler kom-
munerne.

Stk. 3. Udgifterne til undervisning på in-
stitutioner uden for Københavns og Frede-
riksberg kommuner, jfr. § 21, stk. 2, påhviler
amtskommunerne.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fast-
sætte regler om, hvilken kommune og hvil-
ken amtskommune udsiften endeligt påhvi-
ler.

§ 41. Udgiften til pensioner til tjeneste-
mænd i folkeskolen og deres efterladte, her-
under efterindtægt af pensioner, samt pligtige
præmier afholdes af staten.

Stk. 2. Statens udgifter efter stk. 1 til Kø-
benhavns kommune fastsættes på grundlag af
de pensionsregler, der gælder uden for Kø-
benhavn.

§ 42. Kommunen kan kræve betaling af
forældrene for elever, som deltager i under-
visning i fritiden efter § 3, stk. 3.

Stk. 2. Kommunen opkræver betaling af
forældre til børn. der er optaget i skolefri-
tidsordning, jfr. § 3, stk. 4.

§ 43. Efter undervisningsministerens be-
stemmelse kan staten yde tilskud til forsøgs-
virksomhed og pædagogisk udviklingsarbej-
de.
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Kapitel 7
Andre bestemmelser

»% 43 a. Undervisningsministeren kan be-
myndige ministeriets direktorater til at udøve
de beføjelser, der i denne lov er tillagt mini-
steren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fast-
sætte bestemmelser om adgangen til at klage
over afgørelser, der er truffet i henhold til
bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at
afgørelser ikke skal kunne indbringes for
ministeren.«

§ 44. Undervisningsministeren kan fast-
sætte almindelige regler om foranstaltninger
til fremme af god orden i skolerne og om
skolernes tilsyn med eleverne i skoletiden.

§ 45. Tiden for konfirmationsforberedel-
sen fastsættes ved forhandling mellem skole-
kommissionen og præsterne i kommunen, i
København ved forhandling mellem skoledi-
rektionen og provsterne. Kan der ikke opnås
enighed mellem parterne, træffes afgørelsen
af kommunalbestyrelsen efter forhandling
med de berørte menighedsråd. Kommunalbe-
styrelsens afgørelse kan ikke indbringes for
højere administrativ myndighed.

Stk. 2. Der skal sikres konfirmationsforbe-
redelsen den nødvendige tid inden for de
rammer, der er angivet i § 14, stk. 2.

§ 46. Forældrenes rettigheder efter §§11,
12, 19, 20, 26, 33, 34 og 36-38 og de i medfør
af loven givne regler tilkommer den eller de
personer, som har forældremyndigheden
over eleven. Elever, der ikke er undergivet
forældremyndighed, træffer selv afgørelse
efter § 11, stk. 1 og 3, § 12, stk. 8, § 19, stk. 1,

§ 20, stk. 3, og § 26, stk. 1.
Stk. 2. Bortset fra spørgsmålene om skole-

gangens begyndelse og varighed kan skolen
anse den, der har eleven i pleje, for bemyn-
diget til at handle på forældremyndighedens
indehavers vegne.

§ 47. Undervisningsministeren kan fast-
sætte regler om fremgangsmåden ved gen-
nemførelse af skolebyggeri.

Kapitel 8
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

m.v.

§ 47 a. I folketingsåret 1986-87 fremsætter
undervisningsministeren forslag om revision
af lovens regler om skolefritidsordninger.

§ 48. Loven træder i kraft den 1. august
1976.

Stk. 2. §§ 32-39 har dog virkning fra den
1. august 1975.

§ 48 a. § 9, stk, 1, nr. 7, har kun gyldighed
indtil 31. juli 1990.

§ 49. Lov om folkeskolen, jfr. lovbekendt-
gørelse nr. 172 af 8. maj 1972, ophæves den
1. august 1976, jfr. dog stk. 2-5.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).
Stk. 3. Lovens § 6 finder fortsat anvendel-

se for de skoleforbund, som består den 1.
august 1976.

Stk. 4. (Overgangsbestemmelse, udeladt).
Stk. 5. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

§ 50. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland.

Undervisningsministeriet, den 21. august 1986

BERTEL HAARDER

/ Liselotte Nielsen
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Lov nr. 256 af 6. maj 1993

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Denne lov omfatter:

1) Selvstændig erhvervsvirksomhed ved serve-
ring afspise- og drikkevarer.

2) Selvstændig erhvervsvirksomhed ved mod-
tagelse af overnattende gæster med mulig-
hed for servering.

3) Servering af spise- og drikkevarer ved en-
keltstående arrangementer, jf. § 22.

4) Udlevering af stærke drikke til nydelse på
eller ved forretningsstedet, jf. § 24.

Stk. 2. For andelsforeninger og andre for-
eninger gælder loven, i det omfang deres virk-
somhed udadtil fremtræder som erhvervsvirk-
somhed eller der serveres stærke drikke for
medlemmerne mod betaling.

Stk. 3. Ved servering forstås i denne lov salg
af spise- eller drikkevarer til nydelse på eller
ved salgsstedet.

Stk. 4. Ved stærke drikke forstås i denne lov

1) vin, frugtvin og andre ved alkoholgæring
fremkomne drikke med over 2,5 pet. vol. al-
kohol,

2) destillerede alkoholiske (etanolholdige)
drikke,

3) øl med 2,8 pet. vol. alkohol (etanol) eller
derover og

4) drikke tilsat de i nr. 1-3 nævnte drikke.

Stk. 5. Offentlige institutioners virksomhed
omfattes ikke af lovens kapitel 2 og 3.

Industriministeriet, j.nr. 90-322-5

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

Næringsbrev

§ 2. Enhver, der driver erhverv som nævnt i
§ 1, skal til hvert forretningssted have nærings-
brev som restauratør og hotelvært, jf. dog kapi-
tel 4 og 5.

Stk. 2. I ansvarlige interessentskaber og i
kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige
deltagere have næringsbrev.

Stk. 3. Næringsbrev udstedes af politimeste-
ren i den politikreds, hvor forretningsstedet
findes, i København af magistraten. Forret-
ningsstedets adresse anføres på næringsbrevet.

Stk. 4. Virksomheden må ikke påbegyndes,
før næringsbrev er udstedt, og før vedkom-
mende myndighed har godkendt de pågælden-
de lokaler. Er lokalerne godkendt, kan et ak-
tieselskab eller et anpartsselskab under stiftel-
se dog drive virksomhed, indtil næringsbrevet
kan udstedes efter registreringen, når selskabet
er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
og politimesteren, i København magistraten,
har udstedt erklæring om, at de udpegede di-
rektører og bestyrelsesmedlemmer opfylder
betingelserne i § 3.

§ 3. Personer har ret til næringsbrev, når de
1) har bopæl her i riget,
2) er myndige og
3) ikke har anmeldt betalingsstandsning eller

er under konkurs.

TLOV
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Stk. 2. Næringsbrev kan nægtes, såfremt an-
søgeren har betydelig forfalden gæld til det of-
fentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesorde-
nen 50.000 kr. og derover. Næringsbrev kan
endvidere nægtes under de omstændigheder,
der er nævnt i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2.

Stk. 3. Kravet i stk. 1 om bopæl her i riget
bortfalder, i det omfang dette har hjemmel i
international aftale eller ved bestemmelser
fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 4. Politimesteren, i København magi-
straten, kan tillade, at der udstedes nærings-
brev til personer, som ikke opfylder betingel-
serne i stk. 1, nr. 1 og 2. Gives tilladelse til en
person, der ikke har bopæl her i riget eller er
umyndig uden at have fået tilladelse efter myn-
dighedsloven til at drive virksomhed på egen
hånd, skal virksomheden ledes af en bestyrer,
der opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, jf.
stk. 2, 2. pkt.

§ 4. Her i landet registrerede aktieselskaber
og anpartsselskaber har ret til næringsbrev, så-
fremt direktørerne og flertallet af bestyrelses-
medlemmerne opfylder betingelserne i § 3. Det
samme gælder andre her i landet hjemmehø-
rende selskaber med begrænset ansvar (herun-
der selskaber med vekslende medlemstal eller
vekslende kapital), foreninger, fonde og andre
selvejende institutioner. Næringsbrev kan
nægtes, såfremt det selskab, den forening m.v.,
hvortil der søges næringsbrev, har betydelig
forfalden gæld til det offentlige. Ved betydelig
forfalden gæld forstås beløb i størrelsesorde-
nen 50.000 kr. og derover.

Stk. 2. Filialer af udenlandske selskaber m.v.
af den i stk. 1 nævnte art har ret til nærings-
brev, såfremt dette er hjemlet i international
aftale eller ved bestemmelser fastsat af Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen. Næringsbrev kan
herudover udstedes efter tilladelse af Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ansøgning, gebyr og navn på forretningssted

§ 5. Ansøgning om næringsbrev, alkoholbe-
villing, tilladelser eller dispensationer kan ind-
gives til politimesteren, i København magistra-
ten.

Stk. 2. For næringsbrev betales gebyr efter
bestemmelser fastsat af Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen. Gebyret tilfalder staten, i Køben-
havn dog kommunen.

Stk. 3. På forretningssteder og automater
skal indehaverens navn være anført på et
iøjnefaldende sted.

Næringsområdet

§ 6. Restaurations- og hotelvirksomhed skal
drives fra fast forretningssted.

Stk. 2. Ud af huset må der kun sælges tilla-
vet mad, brød og kager samt drikkevarer dog
ikke stærke drikke. Har virksomheden alko-
holbevilling, kan stærke drikke dog sælges
sammen med og som forholdsmæssigt tilbehør
til tillavet mad.

Bortfald af næringsbrev

§ 7. Retten til at drive næring bortfalder, når
indehaveren af næringsbrevet dør, jf. dog stk.
3. Det samme gælder, hvis næringsbrevindeha-
veren ikke længere opfylder betingelserne i § 3,
stk. 1, for at få næringsbrev. Betalingsstands-
ning medfører dog ikke bortfald af nærings-
brev. Politimesteren, i København magistra-
ten, kan undtage fra bestemmelsen i 2. pkt.

Stk. 2. Retten til at drive næring kan fratages
af politimesteren, i København magistraten,
såfremt den næringsdrivende har betydelig
forfalden gæld til det offentlige, hvorved for-
stås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og
derover. Næringsbrevet kan fratages for et
tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørel-
sen skal indeholde oplysning om adgang til
domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 2 kan af den,
afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for
domstolene. Anmodning herom skal fremsæt-
tes over for politimesteren, i København magi-
straten, inden 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt den pågældende. Politimesteren, i
København magistraten, anlægger sag mod
den pågældende i den borgerlige retsplejes
former. Anmodning om sagsanlæg har ikke
opsættende virkning, men retten kan bestem-
me, at den pågældende under sagens behand-
ling skal have adgang til at udøve virksomhe-
den. Ankes en dom, hvorved en fratagelse ikke
findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dom-
men, eller den ret, hvortil sagen er indbragt,
bestemme, at virksomheden ikke må udøves
under ankesagens behandling.

Stk. 4. En afgørelse efter stk. 2 kan til enhver
tid efter ansøgning ophæves af politimesteren,
i København magistraten. Hvis en ansøgning



herom afslås, kan ansøgeren forlange afgørel-
sen prøvet ved domstolene, såfremt fratagelsen
er sket indtil videre og der er forløbet mindst 5
år efter fratagelsen og mindst 2 år efter, at op-
hævelsen senest er nægtet ved dom. Bestem-
melserne i stk. 3, 2. og 3. pkt, finder tilsvaren-
de anvendelse.

Stk. 5. Efter anmeldelse til politimesteren, i
København magistraten, kan et dødsbo, en
ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, et konkurs-
bo eller en værge for en umyndiggjort uden
næringsbrev fortsætte afdødes, skyldnerens el-
ler den umyndiggjortes virksomhed med hen-
blik på afvikling, afhændelse eller lignende.
Adgangen hertil gælder kun indtil et år efter
dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggø-
relsen. I særlige tilfælde kan politimesteren, i
København magistraten, forlænge fristen.

Bestyrere

§ 8. Den daglige drift af virksomheden skal
ledes af næringsbrevindehaveren selv eller af
en bestyrer. Drives virksomhed fra flere forret-
ningssteder, må kun ét af disse ledes af næ-
ringsbrevindehaveren. Hvert af de øvrige for-
retningssteder skal ledes af en bestyrer.

Stk. 2. Er næringsbrevindehaveren et af de i
§ 4 nævnte selskaber eller lignende, skal hvert
af virksomhedens forretningssteder ledes af en
bestyrer. Det samme gælder for de i § 7, stk. 5,
nævnte boer.

Stk. 3. Bestyrere skal opfylde betingelserne i
§ 3, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. stk. 2, 2. pkt. Politime-
steren, i København magistraten, kan undtage
fra betingelsen i § 3, stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Bestyrere skal anmeldes til politime-
steren, i København magistraten.

Stk. 5. Politimesteren, i København magi-
straten, kan tillade, at en person som indeha-
ver eller bestyrer leder mere end ét forretnings-
sted.

Stk. 6. Bestyreren har samme strafferetlige
ansvar for virksomhedens drift som indehave-
ren af næringsbrevet.

Kapitel 3
A Ikoholbevilling

Restaurationslokalers forbindelse med andre
lokaler

§ 9. Virksomhed med servering af stærke
drikke må ikke drives i lokaler, der benyttes til
anden næringsvirksomhed, eller i lokaler, som

står i forbindelse med andre salgslokaler, med-
mindre lokalerne har hver sin indgang fra et
sted, hvortil der er offentlig adgang.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må der
1) i lokaler med forretninger, hvor det samle-

de gulvareal i salgslokalerne er mindst 800
m2, drives virksomhed med servering af
stærke drikke,

2) i lokaler i hoteller udøves frisørvirksomhed
og sælges varer til personlig brug for gæ-
sterne og varer, der må sælges fra kiosker,
jf. lov om butikstid, samt gaveartikler,

3) i lokaler i idrætshaller og i foreningslokaler
sælges varer til personlig brug for medlem-
merne og varer, der må sælges fra kiosker,
samt sportsrekvisitter og -udstyr, emblemer
og lignende og

4) afholdes salgsudstillinger i de almindelige
restaurations- og hotellokaler.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan
fastsætte regler, der giver mulighed for serve-
ring eller salg i videre omfang end nævnt i stk.
2, nr. 1-3.

Bevillingsmyndigheden

§ 10. Stærke drikke må kun serveres i virk-
somheder med alkoholbevilling, jf. dog kapitel
4 og 5.

Stk. 2. Alkoholbevilling gives og fornys af
kommunalbestyrelsen efter forhandling med
politiet. For virksomheder omfattet af § 11, stk.
2, gives og fornys bevilling dog af Landsbevil-
lingsnævnet. Bevillingen gælder et bestemt for-
retningssted og for et tidsrum af 8 år. Bevillin-
gen kan efter omstændighederne begrænses og
betinges.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte
et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der
efter denne lov er henlagt til kommunalbesty-
relsen. Bevillingsnævnet består af politimeste-
ren og indtil 6 andre medlemmer. Personer,
der ikke er medlemmer af kommunalbestyrel-
sen, kan være medlem af nævnet. I København
består nævnet af borgmesteren for den magi-
stratsafdeling, under hvilken næringssager hø-
rer, som formand, 5 medlemmer valgt af Bor-
gerrepræsentationen ved forholdstalsvalg og
en repræsentant for politiet valgt af politidi-
rektøren.

Stk. 4. Et bevillingsnævns afslag kan ind-
bringes for kommunalbestyrelsen, i Køben-
havn den samlede magistrat, inden 4 uger ef-
ter, at afslaget er givet. Afslaget skal indeholde



oplysning om adgangen til at indbringe afgø-
relsen for kommunalbestyrelsen, i København
magistraten, og om fristen herfor.

Landsbevillingsnævnet

§ 11. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nedsæt-
ter et Landsbevillingsnævn bestående af en
formand, der har bestået juridisk kandidatek-
samen, og 2 andre medlemmer, hvoraf 1 re-
præsenterer kommunale interesser. Medlem-
merne udnævnes for et tidsrum af 4 år ad gan-
gen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter
nævnets forretningsorden.

Stk. 2. Kun Landsbevillingsnævnet kan give
og forny alkoholbevillinger, når virksomheden
drives
1) i ejendomme, der tilhører staten,
2) i ejendomme, der tilhører en kommune for

så vidt ejendommene overvejende er indret-
tet til restaurations- eller hotelvirksomhed,

3) i tog, turistbusser, fly og skibe i fart eller
4) i busser i international rutefart, hvor rutens

længde er mindst 200 km.

Behandling af bevillingsansøgninger

§ 12. Bevillingsmyndigheden skal ved afgø-
relsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives,
iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæs-
sige, ordensmæssige og dermed sammenhæn-
gende hensyn. Der kan herved navnlig lægges
vægt på,
1) om der af bevillingsansøgeren, medlemmer

af direktion eller bestyrelse eller andre, der
kan øve en bestemmende indflydelse på
virksomhedens drift, er udvist en sådan ad-
færd, at der er grund til at antage, at virk-
somheden ikke vil blive drevet på forsvarlig
måde,

2) bevillingsansøgerens forretningsmæssige
kvalifikationer, herunder om det må anta-
ges, at ansøgeren vil være egnet til at drive
restaurationsvirksomhed på betryggende
måde,

3) bevillingsansøgerens økonomiske forhold
og finansieringsplan, driftsbudget samt li-
kviditetsbudget for virksomheden, herun-
der om det må anses for godtgjort, at virk-
somheden vil blive drevet for ansøgerens
egen regning og risiko,

4) størrelse, indretning og karakter i øvrigt af
restaurationsvirksomheden,

5) restaurationens beliggenhed, hvorved der
kan anlægges byplanmæssige betragtnin-
ger, således at der kan vises tilbageholden-
hed med at give tilladelse til nyoprettede re-
staurationsvirksomheder med servering af
stærke drikke i egentlige boligkvarterer el-
ler nær skoler eller andre institutioner, der
søges af unge,

6) om der som følge af en for stærk lokal kon-
centration af restaurationsvirksomheder
med alkoholbevilling kan befrygtes ufor-
svarlig restaurationsdrift eller andre ædru-
eligheds- eller ordensmæssige problemer,
eller

7) om der foreligger andre konkrete ædruelig-
hedsmæssige og dermed sammenhængende
sociale og politimæssige forhold, der gør
det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.

Alkoholbevilling til personer

§ 13. Alkoholbevilling kan kun meddeles
personer, der opfylder nedenstående betingel-
ser:
1) ansøgeren har næringsbrev til det pågæl-

dende forretningssted,
2) er fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har af-

sluttet en uddannelse inden for hotel- og re-
staurationsfaget, 23 år,

3) ikke er umyndiggjort eller under lawærge-
mål, og

4) der ikke foreligger forhold, som efter § 16,
stk. 2 og 4, er til hinder for meddelelse af
bevilling.

Stk. 2. I ansvarlige interessentskaber og i
kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige
deltagere have alkoholbevilling.

Alkoholbevilling til selskaber

§ 14. Alkoholbevilling kan kun meddeles
selskaber m.v., jf. § 4, der opfylder nedenståen-
de betingelser:
1) selskabet har næringsbrev til det pågælden-

de forretningssted,
2) direktionens medlemmer og flertallet af be-

styrelsesmedlemmerne opfylder betingel-
serne i § 13, stk. 1, nr. 2 og 3, og

3) der ikke foreligger forhold, som efter § 16,
stk. 1, 2 og 5, er til hinder for meddelelse af
bevilling.
Stk. 2. Bevillingsmyndigheden kan undtage

fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 2.



Stk. 3. Såfremt der i selskaber m.v. indtræ-
der nye medlemmer i direktionen eller besty-
relsen, eller såfremt en aktionær eller en an-
partshaver efter bevillingens meddelelse opnår
besiddelse af 30 pct. eller mere af selskabska-
pitalen, skal dette inden 4 uger anmeldes til
politimesteren, i København magistraten. Op-
lysningerne forelægges herefter for bevillings-
myndigheden til prøvelse af, om bevillingen er
bortfaldet efter § 18.

Ansatte i virksomheder med alkoholbevilling

§ 15. Bestyrere i virksomheder, der har alko-
holbevilling, skal opfylde betingelserne i § 13,
stk. 1, nr. 2 og 3, og § 16, stk. 2. De skal have
bopæl her i riget, medmindre bevillingsmyn-
digheden undtager fra denne betingelse. End-
videre må de ikke have udvist en sådan ad-
færd, at der er grund til at antage, at de ikke vil
lede virksomheden på forsvarlig måde.

Stk. 2. Bestyrere i virksomheder med alko-
holbevilling skal godkendes af bevillingsmyn-
digheden. Godkendelsen bortfalder, hvis be-
styreren ikke længere opfylder betingelserne i
stk. 1, 1. og 2. pkt., og kan tilbagekaldes, så-
fremt bestyreren ikke længere opfylder betin-
gelserne i stk. 1, 3. pkt.

Stk. 3. Bevillingsmyndigheden kan træffe
bestemmelse om, at andre ansatte eller bestem-
te kategorier af ansatte i virksomheder med al-
koholbevilling skal være godkendt af politiet.
Godkendelse af ansatte kan nægtes eller tilba-
gekaldes, såfremt den pågældende har udvist
en sådan adfærd, at der er grund til at antage,
at vedkommende ikke vil kunne udføre hver-
vet på betryggende måde. Kan en person, der
er ansat på det tidspunkt, hvor bevillingsmyn-
digheden træffer afgørelse om, at godkendelse
skal finde sted, ikke godkendes, betragtes det
som en tilbagekaldelse af en godkendelse, jf.
stk. 4 og 5.

Stk. 4. En tilbagekaldelse efter stk. 2 og 3 af
en godkendelse kan ske for et tidsrum af 1 til S
år eller indtil videre. En afgørelse om tilbage-
kaldelse kan af den, afgørelsen vedrører, for-
langes indbragt for domstolene. Afgørelsen
skal indeholde oplysning om adgangen hertil
og om fristen herfor.

Stk. 5. Anmodning om domstolsprøvelse ef-
ter stk. 4 skal fremsættes inden fire uger efter,
at afgørelsen er meddelt den pågældende. An-
modningen skal fremsættes over for den myn-
dighed, der har truffet afgørelsen. Fremsættes

anmodningen over for politiet, indbringes sa-
gen for retten efter reglerne om straffesager.
Fremsættes anmodningen over for bevillings-
myndigheden, anlægger denne sag mod den
pågældende i den borgerlige retsplejes former.
Anmodning om indbringelse af sagen for ret-
ten har opsættende virkning, men retten kan
ved kendelse bestemme, at den pågældende
under sagens behandling ikke må udøve hver-
vet. Ankes en dom, hvorved en fratagelse ikke
findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dom-
men, eller hvortil sagen er indbragt, bestemme,
at hvervet ikke må udøves under ankesagens
behandling.

Finansiering m.v.

§ 16. Alkoholbevilling kan uden tilladelse
fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kun medde-
les selskaber m.v., såfremt disses vedtægter in-
deholder bestemmelser om, at
1) aktier, anparter eller andelsbeviser ikke kan

udstedes eller overdrages til nogen, der
fremstiller eller forhandler drikkevarer,

2) alle aktier eller andelsbeviser skal lyde på
og noteres på navn,

3) overdragelse af aktier, anparter eller an-
delsbeviser kræver samtykke fra bestyrelsen
eller for et anpartsselskab uden bestyrelse
samtykke fra direktionen.

Stk. 2. Personer og selskaber m.v., der har
alkoholbevilling, og bestyrere for disse virk-
somheder må ikke uden tilladelse fra Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen lade sig finansiere
helt eller delvis ved lån under nogen form, ind-
skud, usædvanlig kredit eller sikkerhedsstillel-
se af nogen, som fremstiller eller forhandler
drikkevarer, eller som er medlem af direktion
eller bestyrelse i selskaber m.v., som fremstiller
eller forhandler drikkevarer. Tilsvarende gæl-
der modtagelse af gaver af ikke ubetydelig
værdi bestemt til anvendelse i bevillingshave-
rens virksomhed.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 finder ikke
anvendelse med hensyn til lån, indskud eller
sikkerhedsstillelse ydet af finansieringsinstitut-
ter, hvis vedtægter sikrer en sådan uafhængig-
hed af leverandører af drikkevarer, at de kan
godkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 4. Alkoholbevilling kan ikke uden tilla-
delse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med-
deles personer, som fremstiller eller forhandler
drikkevarer, eller personer, der er medlem af



direktion eller bestyrelse i selskaber m.v., som
fremstiller eller forhandler drikkevarer.

Stk. 5. Alkoholbevilling kan ikke uden tilla-
delse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med-
deles selskaber m.v., som fremstiller eller for-
handler drikkevarer, eller i hvilke noget med-
lem af direktion eller bestyrelse fremstiller el-
ler forhandler drikkevarer eller er medlem af
direktion eller bestyrelse i andre selskaber,
som fremstiller eller forhandler drikkevarer.

Gebyr og midlertidig tilladelse

§ 17. For alkoholbevilling betales gebyr til
kommunen efter bestemmelser fastsat af Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Når ansøgning om bevilling er indgi-
vet, kan politimesteren, i København politidi-
rektøren, tillade, at stærke drikke serveres. Til-
ladelse gives for et bestemt tidsrum, dog
længst indtil endelig afgørelse er truffet.

Bortfald af alkoholbevilling

§ 18. En alkoholbevilling bortfalder,
1) når bevillingshaveren dør, jf. dog stk. 3,
2) når bevillingens gyldighedstid udløber,

uden at fornyelse finder sted,
3) når bevillingshaveren ikke længere udnyt-

ter alkoholbevillingen,
4) hvis bevillingshaveren ikke længere har næ-

ringsbrev eller opfylder betingelserne i § 13,
stk. 1, nr. 3, eller § 14, stk. 1, nr. 2,

5) hvis bevillingshaveren ikke længere opfyl-
der betingelserne i § 16, stk. 1, 4 eller 5, for
at opnå alkoholbevilling, eller

6) når en i medfør af § 10, stk. 2, 4. pkt., stillet
betingelse for bevillingen ikke længere er
opfyldt.

Stk. 2. Det påhviler bevillingshaveren at un-
derrette bevillingsmyndigheden, hvis bevillin-
gen ikke udnyttes.

Stk. 3. Afdødes ægtefælle har ret til at over-
tage bevillingen, hvis vedkommende har sam-
levet med afdøde indtil dennes død og opfyl-
der betingelserne i § 13, stk. 1. Bevillingsmyn-
digheden kan tillade, at en efterlevende ægte-
fælle, der ikke er fyldt 25 år, overtager bevillin-
gen.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 7, stk. 5, gælder for
alkoholbevillinger.

Fratagelse af alkoholbevilling

§ 19. Har en bevillingshaver gjort sig skyldig
i grov eller oftere gentagen forsømmelse i virk-
somheden, kan bevillingsmyndigheden efter
forslag fra politiet inddrage bevillingen. Det
samme gælder, hvis virksomheden drives på
en sådan måde, at drukkenskab, prostitution,
uterlighed eller strafbare handlinger derved vil
kunne fremmes, og politiet tidligere har adva-
ret bevillingshaveren.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan af bevil-
lingshaveren kræves indbragt for domstolene.
Afgørelsen skal indeholde oplysning om ad-
gangen hertil og om fristen herfor.

Stk. 3. Begæring efter stk. 2 skal fremsættes
over for bevillingsmyndigheden inden 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt den pågælden-
de. Bevillingsmyndigheden anlægger sag mod
den pågældende i den borgerlige retsplejes
former.

Stk. 4. Begæring om sagsanlæg har opsæt-
tende virkning, men retten kan ved kendelse
bestemme, i hvilket omfang den pågældende
under sagens behandling må drive virksomhe-
den. Såfremt bevillingsmyndighedens afgørel-
se ved dommen findes lovlig, kan det i denne
dom bestemmes, at anke ikke har opsættende
virkning.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder for
bestyrere, der er godkendt efter § 15.

Kapitel 4

Virksomhed, hvortil der ikke kræves
næringsbrev

§ 20. Til kantinevirksomhed kræves ikke næ-
ringsbrev. Ved kantinevirksomhed forstås ser-
vering i dertil indrettede lokaler i eller i til-
knytning til arbejdspladser og tilsvarende ste-
der for personer, der er beskæftiget i virksom-
heden, og for personer med ærinde i virksom-
heden.

Stk. 2. Såfremt der i kantinen serveres stær-
ke drikke, skal den daglige drift varetages af en
person, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1,
nr. 1, og § 13, stk. 1, nr. 2 og 3. På kantineinde-
havere og kantinebestyrere finder bestemmel-
serne i § 16, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3.1 kantiner må der ikke serveres, nydes
eller udleveres andre stærke drikke end øl og
bordvin.

Stk. 4. Fra kantiner må der, også til medta-
gelse uden for virksomheden, sælges tillavet



mad, brød, kager og drikkevarer, dog ikke
stærke drikke, samt varer til brug i virksomhe-
den og varer, der må sælges fra kiosker, jf. lov
om butikstid.

Stk. 5. Politiet kan forbyde driften af en kan-
tine, hvis reglerne for kantinevirksomhed tilsi-
desættes eller kantinen drives på en måde som
nævnt i § 19, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 6. Kantiner må holdes åbne fra i time
før arbejdstidens begyndelse til li time efter
arbejdstidens ophør. I lukketiden må der ikke
serveres i kantinelokalerne. Dette gælder dog
ikke ved sammenkomster, som bekostes af
vedkommende virksomhed, eller som foran-
staltes af virksomhedens personale. Endvidere
kan lokalerne i lukketiden anvendes i henhold
til lejlighedstilladelse, jf. § 22, stk. 2-7.

§ 21. Næringsbrev kræves ikke for personer
ved
1) modtagelse i mindst 30 dage af overnatten-

de gæster med mulighed for servering eller
2) modtagelse af overnattende gæster med

mulighed for servering alene af morgenmål-
tid, når der ikke modtages gæster i mere
end 3 værelser med tilsammen højst 8 sen-
gepladser og der ikke serveres stærke drik-
ke.

Kapitel 5

Enkeltstående arrangementer

§ 22. Ved fester, møder og lignende særlige
lejligheder kan en af loven omfattet virksom-
hed udøves uden adkomst af en person, der er
fyldt 18 år, såfremt serveringen alene omfatter
brød, kager, is, pølser, burgere, smørrebrød og
lignende enkel bespisning samt drikkevarer,
dog ikke stærke drikke. Foregår serveringen
udendørs, skal politiet underrettes senest 3 da-
ge før arrangementets afholdelse. Serveringen
kan tillige omfatte øl af skatteklasse I og bord-
vin, såfremt den foregår indendørs for højst
150 personer og udøves af en person, der er
fyldt 25 år. Politiet kan fastsætte vilkår for
virksomhedens udøvelse eller forbyde virk-
somheden.

Stk. 2. Politiet kan ved de lejligheder, som er
nævnt i stk. 1, tillade, at en person, der er fyldt
25 år, forestår servering af de i stk. 1, 1. og 3.
pkt., nævnte spise- og drikkevarer, uanset om
serveringen foregår udendørs, og uanset om
deltagerantallet omfatter flere end 150 perso-
ner.

Stk. 3. Politiet kan i øvrigt ved de lejlighe-
der, som er nævnt i stk. 1, tillade, at en person,
der har alkoholbevilling, enten alene eller
sammen med en person, der er fyldt 25 år, ud-
øver en af loven omfattet virksomhed. Hvis et
arrangement afholdes med et velgørende for-
mål eller der i øvrigt foreligger særlige forhold,
kan politiet tillade, at serveringen forestås af
en person, der er fyldt 25 år. Det samme gæl-
der, hvis ingen bevillingshaver vil påtage sig
servering.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan
fastsætte bestemmelser om gebyr for tilladelser
efter stk. 2 og 3.

Stk. 5. Serveringspersonalet skal være fyldt
18 år, såfremt der serveres stærke drikke.

Stk. 6. Bestemmelserne i § 16, stk. 2 og 4,
finder tilsvarende anvendelse ved arrangemen-
ter efter stk. 2 og 3.

Stk. 7. Med bevillingshaver i stk. 3 sidestilles
en godkendt bestyrer, jf. § 15, stk. 2.

Stk. 8. Højskolers, landbrugsskolers og lig-
nende institutioners servering ved fælles målti-
der for deltagere ved institutionens sammen-
komster og møder kan ske uden tilladelse fra
politiet.

Kapitel 6
Forskellige bestemmelser

Automatsalg af stærke drikke

§ 23. Salg af stærke drikke fra automater og
lignende må kun ske i forretningslokaler.

Stk. 2. Stærke drikke må kun sælges fra au-
tomater og lignende til nydelse på stedet, hvis
salget finder sted i restaurationslokaler med al-
koholbevilling eller i kantinelokaler. I kantine-
lokaler må dog kun sælges øl og bordvin.

Stk. 3. Politiet kan forbyde opstilling af au-
tomater, hvorfra der kan købes stærke drikke,
hvis disse er opstillet på steder, hvor der ikke
er konstant tilsyn.

Udlevering af stærke drikke fra butikker m.v.

§ 24. I og fra butikker og lignende forret-
ningslokaler må der ikke udleveres stærke
drikke til nydelse på eller ved forretningsste-
det.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må der
vederlagsfrit udleveres stærke drikke
1) i forretningslokaler og på udstillinger for

næringsdrivende, der i væsentligt omfang
fremstiller eller forhandler stærke drikke,



2) på udstillinger, hvortil der ikke er adgang
for offentligheden, og

3) ved receptioner, jubilæer og lignende en-
keltstående tilfælde.

Stk. 3. Politiet kan i de situationer, der er
nævnt i stk. 2, forbyde udlevering af stærke
drikke, hvis forholdene giver anledning dertil.

Stk. 4. Udlevering af stærke drikke må ikke
finde sted til de i § 29, stk. 1, nr. 2, omhandlede
personer.

Lokaler

§ 25. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan
fastsætte regler om indretning og benyttelse af
lokaler og lignende, der anvendes i forbindelse
med den af loven omfattede virksomhed, her-
under regler om virksomhedens udøvelse fra
faste stadepladser under åben himmel eller i
lokaler i tog, busser, fly og skibe.

Spilleautomater og optræden

§ 26.1 restaurationer må der uden tilladelse
opstilles 3 spilleautomater, såfremt der gives
meddelelse herom til politiet.

Stk. 2. Opstilling af mere end 3 spilleauto-
mater må kun ske med politiets tilladelse. Til-
ladelsen kan tilbagekaldes, hvis den giver an-
ledning til misbrug.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler
om spilleautomater, herunder om opstilling,
benyttelse, godkendelse og syn af spilleauto-
mater.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte,
at der for opstillede spilleautomater betales en
afgift til kommunen. Afgiften opkræves kvar-
talsvis. Afgiften vil kunne fastsættes som et fast
beløb for hver automat eller som en procentdel
af det indspillede beløb eller som en kombina-
tion heraf. Afgiften må dog ikke overstige de i
stk. 5 og 6 nævnte beløb.

Stk. 5. Den årlige afgift for gevinstgivende
spilleautomater må højst udgøre 20.000 kr. for
den første spilleautomat, 24.000 kr. for den an-
den og 28.000 kr. for hver af de følgende spil-
leautomater.

Stk. 6. Der betales ikke afgift for indtil to
ikkegevinstgivende spilleautomater. Den årli-
ge afgift for de følgende spilleautomater må
højst udgøre 4.000 kr. for hver spilleautomat.

Stk. 7. I restaurationer må optræden for of-
fentligheden kun ske med politiets tilladelse.

Stk. 8. Politiet kan forbyde offentlig dans,
musik, spil og lignende i restaurationer.

Unge personers beskæftigelse

§ 27. På serveringssteder, hvor der serveres
stærke drikke, må personer under 18 år ikke
være beskæftiget i serveringslokaler, gardero-
ber eller toiletter i åbningstiden. Dette gælder
dog ikke personer, der er under uddannelse i
tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller
værtens børn og børnebørn.

Stk. 2. På serveringssteder, hvor der ikke ser-
veres stærke drikke, kan politiet forbyde an-
sættelse af personer under 18 år til beskæftigel-
se i serveringslokaler, garderober eller toiletter
i åbningstiden.

Lukketid

§ 28. Restaurationer og andre serveringsste-
der, hvortil der er offentlig adgang, skal være
lukket i tiden fra kl. 24 til kl. 5. Kommunalbe-
styrelsen kan fastsætte, at den almindelige luk-
ketid kan være kortere, dog skal der være luk-
ket i tiden fra kl. 2 til kl. 5. Kommunalbestyrel-
sens beslutninger om ændring af den alminde-
lige lukketid skal offentliggøres mindst 2 gan-
ge i et eller flere blade, der har almindelig ud-
bredelse i kommunen. I lukketiden kan serve-
ring ske for overnattende gæster uden for de
almindelige restaurationslokaler. Den almin-
delige lukketid gælder ikke for tog, busser, fly
og skibe i fart, jf. § 11, stk. 2, nr. 3 og 4.

Stk. 2. Ved særlige lejligheder såsom større
byfester og lignende lokalt prægede arrange-
menter samt nytårsnat kan politiet tillade læn-
gere åbningstid end nævnt i stk. 1 for restaura-
tioner i politikredsen eller en del af denne.

Stk. 3. Den stedlige bevillingsmyndighed, jf.
§ 10, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 og 4, kan med
politiets samtykke tillade længere åbningstid,
når virksomheden drives på jernbanestationer,
lufthavne, skibsekspeditioner, rutebilstationer
samt færgers og ruteskibes anløbspladser.

Stk. 4. Den stedlige bevillingsmyndighed
kan med politiets samtykke tillade, at visse re-
staurationer har åbent i den almindelige lukke-
tid, jf. stk. 1, såfremt det ud fra miljø- og sam-
fundsmæssige samt ordens- og ædrueligheds-
mæssige hensyn sammenholdt med virksom-
hedens karakter og driftsform skønnes forsvar-
ligt.



Stk. 5. Den stedlige bevillingsmyndighed
kan inden påbegyndelsen af en virksomhed
træffe afgørelse om, at virksomheden skal hol-
des lukket fra et tidligere tidspunkt end den
almindelige lukketids begyndelse, jf. stk. 1, så-
fremt dette findes påkrævet af miljømæssige
hensyn.

Stk. 6. Den stedlige bevillingsmyndighed
kan efter indstilling fra politiet træffe afgørelse
om, at bestemte restaurationer og andre serve-
ringssteder skal holdes lukket fra et tidligere
tidspunkt end den almindelige lukketids be-
gyndelse, jf. stk. 1, såfremt dette findes påkræ-
vet af hensyn til den offentlige orden eller af
ædruelighedsmæssige hensyn.

Stk. 7. Politiet kan ud fra de hensyn, som er
nævnt i stk. 6, med øjeblikkelig virkning be-
grænse en restaurations åbningstid i op til 30
dage, dog længst indtil den stedlige bevillings-
myndighed har truffet afgørelse om åbningsti-
den, jf. stk. 6.

Stk. 8. I lukketiden bortset fra det første
kvarter af denne må ingen uden politiets tilla-
delse opholde sig i en restaurations lokaler,
medmindre dette er nødvendigt for opgørelsen
af dagssalgets regnskab og lokalernes rengø-
ring og bevogtning. I lukketiden vil sammen-
komster af foreninger eller sluttede selskaber,
rejseselskaber og lignende kun kunne foregå i
særlige fra restaurationen adskilte selskabslo-
kaler, medmindre der foreligger tilladelse fra
politiet

Stk. 9. Indtil et år efter, at kommunalbesty-
relsen har truffet beslutning om en kortere al-
mindelig lukketid, jf. stk. 1, kan den stedlige
bevillingsmyndighed bestemme, at en igang-
værende virksomhed skal holdes lukket fra et
tidligere tidspunkt end den almindelige lukke-
tids begyndelse, såfremt det findes påkrævet af
miljømæssige hensyn.

Forbud mod servering af stærke drikke

§ 29.1 restaurationer og andre serveringsste-
der er det forbudt enhver at servere eller lade
servere, herunder gennem automater, stærke
drikke for personer, der
1) ikke er fyldt 18 år, eller
2) om hvem der er grund til at antage, at de

ved yderligere indtagelse af stærke drikke
vil give anledning til fare for sig selv eller
fare eller ulempe for andre.

Stk. 2. I restaurationer og andre serverings-
steder, hvor der serveres stærke drikke, har be-

villingshaveren pligt til på et sted, der er
iøjnefaldende for gæsterne, at anbringe opslag
om, at det er forbudt at servere stærke drikke
for personer, der ikke er fyldt 18 år.

Stk. 3. I restaurationer, hvor der serveres
stærke drikke, har bevillingshaveren pligt til at
drage omsorg for, at der også er mulighed for
at få serveret andre drikke. Denne pligt omfat-
ter pligt til at føre lyst øl, alkoholfrit øl og kaf-
fe. Det skal fremgå af prislister, vinkort eller
klart læselige opslag, at de nævnte drikkevarer
føres.

Stk. 4. Politiet kan, såfremt det er nødven-
digt af hensyn til den offentlige ro og orden,
midlertidigt forbyde, at stærke drikke serveres
og forhandles i nærmere angivne virksomhe-
der eller i hele politikredsen.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, gælder
ikke servering i selskabslokaler og virksomhe-
der omfattet af § 21, nr. 1.

Virksomheder uden alkoholbevilling

§ 30. I virksomheder, der ikke har alkohol-
bevilling, eller som ikke er omfattet af § 20,
§ 21, nr. 1, eller § 22, stk. 8, må der ikke
1) af gæster, værter eller betjening nydes stær-

ke drikke i serveringslokalerne,
2) stilles lokaler til rådighed til nydelse af

stærke drikke.
Stk. 2. Fra de i stk. 1 omhandlede forret-

ningssteder eller fra lokaler, der står i forbin-
delse hermed, må der ikke sælges eller udleve-
res stærke drikke. Dette gælder dog ikke loka-
ler, der omfattes af § 9, stk. 2, nr. 1.

Forbud mod ophold

§ 31. Politiet kan under særlige forhold for-
byde restauratører og hotelværter at lade per-
soner under 18 år opholde sig som gæster i
vedkommende virksomhed.

Stk. 2. Politiet kan forbyde personer, der sø-
ger fortjeneste ved prostitution, eller som tidli-
gere i forbindelse med restaurationsbesøg har
gjort sig skyldige i strafbare handlinger, at op-
holde sig som gæster i bestemte virksomheder.
Politiet kan tillige forbyde de pågældende re-
stauratører at modtage disse personer som gæ-
ster.

Forstyrrelse af den offentlige orden

§ 32.1 restaurationer, hoteller og andre ser-
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veringssteder, hvortil der er offentlig adgang,
er det forbudt at udvise støjende, voldelig, for-
nærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til
at forstyrre den offentlige orden eller medføre
ulempe for andre tilstedeværende eller ombo-
ende.

Stk. 2. Såfremt nogen overtræder stk. 1, skal
værten eller dennes stedfortræder påtale for-
holdet og om fornødent bortvise den pågæl-
dende eller tilkalde politiet.

Stk. 3. Har slagsmål eller anden betydelig
uorden fundet sted i en virksomhed omfattet af
stk. 1, kan politiet beordre den lukket for re-
sten af dagen.

Begrænsninger og betingelser for tilladelser m.v.

§ 33. Tilladelser og dispensationer, der gives
i medfør af loven, kan efter vedkommende
myndigheds bestemmelse begrænses og betin-
ges.

Klage over afgørelser

§ 34. Politiets afgørelser om nægtelse af god-
kendelse efter § 15, stk. 3, samt politiets afgø-
relser efter § 26, stk. 2, 7 og 8, § 29, stk. 4, og
§ 31 kan indbringes for justitsministeren. An-
dre afgørelser efter denne lov, der træffes af
politimesteren, i København af politidirektø-
ren eller magistraten, kan med de i § 35 nævnte
undtagelser indbringes for Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgø-
relser kan ikke indbringes for anden admini-
strativ myndighed.

§ 35. Afgørelser truffet af politimesteren, i
København af politidirektøren eller magistra-
ten, i medfør af nedenstående bestemmelser
kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed: § 7, stk. 2, 4 og stk. 5, 3. pkt, § 8,
stk. 5, § 10, stk. 4, 1. pkt., § 17, stk. 2, § 19, stk.
1, § 23, stk. 3, § 24, stk. 3, § 27, stk. 2, § 28, stk.
3, 4, 6, 7 og 8, og § 32, stk. 3.

Stk. 2. Afgørelser truffet af politimesteren, i
København af politidirektøren, om tilbagekal-
delse af en godkendelse efter § 15 kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed.

§ 36. Industriministeren kan fastsætte regler
om, at visse afgørelser skal kunne indbringes
for et ankenævn.

Kapitel 7

Straffebestemmelser m.v.

§ 37. Med bøde straffes den, der
1) overtræder § 2, stk. 1,2 og stk. 4,1. pkt., § 5,

stk. 3, § 6, § 8, stk. 1, 2 og 4, § 9, stk. 1, § 10,
stk. 1, § 14, stk. 3, 1. pkt, § 16, stk. 2, § 18,
stk. 2, § 20, stk. 2,3,4 og stk. 6,1. og 2. pkt.,
§ 22, stk. 1,2. pkt., og stk. 5, § 23, stk. 1 og 2,
§ 24, stk. 1 og 4, § 26, stk. 1, stk. 2,1. pkt., og
stk. 7, § 27, stk. 1,1. pkt., § 28, stk. 1,1. pkt,
og stk. 8, § 29, stk. 1, 2 og 3, § 30, stk. 1 og
stk. 2,1. pkt, og § 32, stk. 1 og 2,

2) tilsidesætter betingelser eller begrænsnin-
ger fastsat af bevillingsmyndigheden i med-
før af § 10, stk. 2,4. pkt, og § 33 eller

3) overtræder forbud i henhold til § 20, stk. 5,
§ 22, stk. 1, 4. pkt, § 23, stk. 3, § 24, stk. 3,
§ 26, stk. 8, § 27, stk. 2, § 29, stk. 4, og § 31.

Stk. 2. Under skærpende omstændigheder
eller i gentagelsestilfælde kan straffen efter
stk. 1 stige til hæfte.

Stk. 3. Den, der nyder, køber eller på anden
måde skaffer sig spise- eller drikkevarer i strid
med loven, straffes med bøde.

Stk. 4.1 forskrifter, der udstedes i medfør af
loven, kan der fastsættes straf af bøde eller
hæfte for overtrædelse af bestemmelser i for-
skrifterne. Det samme gælder for overtrædelse
af forbud givet i medfør af forskrifterne.

Stk. 5. Er overtrædelsen begået af et aktie-
selskab, anpartsselskab, andelsselskab eller
lignende, kan bødeansvar pålægges virksom-
heden som sådan. Er overtrædelsen begået af
staten, en kommune eller et kommunalt fælles-
skab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse,
kan bødeansvar pålægges staten, kommunen
eller det kommunale fællesskab.

Stk. 6. Der kan pålægges restauratører, ho-
telværter, kantineindehavere og disses bestyre-
re bødeansvar for overtrædelse af § 28, stk. 8,
§29, stk. 1, og af forbud i henhold til § 31,
stk. 1, der begås af ansatte i virksomheden, selv
om overtrædelsen ikke kan tilregnes dem som
forsætlig eller uagtsom. Er restauratøren, ho-
telværten eller kantineindehaveren et selskab,
jf. § 4, staten, en kommune eller et kommunalt
fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes sty-
relse, kan der pålægges selskabet, staten, kom-
munen eller det kommunale fællesskab bøde-
ansvar. For bødeansvaret fastsættes ingen for-
vandlingsstraf.
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§ 38. Politiet har, hvis det skønnes nødven-
digt, til enhver tid uden retskendelse adgang til
lokaler eller rum, som hører til virksomheder,
der omfattes af denne lov. Dette gælder dog
ikke værelser, der er udlejet til overnatning.

Kapitel 8
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 39. Loven træder i kraft den 1. august
1993.

Stk. 2. Lov nr. 121 af 25. marts 1970 om re-
staurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lov-
bekendtgørelse nr. 186 af 25. marts 1988, som
ændret senest ved lov nr. 936 af 27. december
1991, ophæves.

Stk. 3. Tidligere udstedte næringsbreve som
restauratør og hotelvært giver fremtidig alene
adgang til at drive virksomhed fra allerede eta-
blerede forretningssteder.

Stk. 4. Alkoholbevillinger, tilladelser, dis-
pensationer og forbud givet inden lovens
ikrafttræden bevarer deres gyldighed.

Stk. 5.1 lov om frikommuner, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 1224 af 18. december 1992, som se-
nest ændret ved § 2 i lov nr. 185 af 14. april
1993, ophæves § 21 b.

§ 40. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.
/ Jan Trøjborg
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Bekendtgørelse
af

FN-konvention af 20. november 1989 om
Barnets Rettigheder

I henhold til kgl. resolution af 5. juli 1991, og efter at Folketinget den 31. maj 1991 har meddelt sit
samtykke dertil, har Danmark ratificeret en på De Forenede Nationers generalforsamling den 20.
november 1989 vedtagen konvention om Barnets Rettigheder.

Konventionen har følgende ordlyd (den arabiske, kinesiske, russiske og spanske tekst er ude-
ladt her):

Udenrigsmin. JT. 1. j.nr. 28.B.96.C. JINT
Schultz Grafisk A/S 011/13999 17-01 b/trak69964



Convention on the Rights of the
Child

PREAMBLE

The States Parties to the pres-
ent Convention,

Considering that, in accord-
ance with the principles pro-
claimed in the Charter of the
United Nations, recognition of
the inherent dignity and of the
equal and inalienable rights of
all members of the human fam-
ily is the foundation of free-
dom, justice and peace in the
world,

Bearing in mind that the peo-
ples of the United Nations
have, in the Charter, reaffirmed
their faith in fundamental
human rights and in the dignity
and worth of the human per-
son, and have determined to
promote social progress and
better standards of life in larger
freedom,

Recognizing that the United
Nations has, in the Universal
Declaration of Human Rights
and in the International Cove-
nants on Human Rights, pro-
claimed and agreed that
everyone is entitled to all the
rights and freedoms set forth
therein, without distinction of
any kind, such as race, colour,
sex, language, religion, politi-
cal or other opinion, national
or social origin, property, birth
or other status,

Recalling that, in the Univer-
sal Declaration of Human

Convention relative aux droits
de l'enfant

PREAMBULE

Les Etats parties à la présente
Convention,

Considérant que, conformé-
ment aux principes proclamés
dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine
ainsi que l'égalité et le carac-
tère inaliénable de leurs droits
sont le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le
monde,

Ayant présent à l'esprit le fait
que les peuples des Nations
Unies ont, dans la Charte, pro-
clamé à nouveau leur foi dans
les droits fondamentaux de
l'homme et dans la dignité et la
valeur de la personne humaine,
et qu'ils ont résolu de favoriser
le progrès social et d'instaurer
de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Na-
tions Unies, dans la Déclara-
tion universelle des droits de
l'homme et dans les Pactes in-
ternationaux relatifs aux droits
de l'homme, ont proclamé et
sont convenues que chacun
peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés
qui y sont énoncés, sans dis-
tinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opi-
nion, d'origine nationale ou so-
ciale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Dé-
claration universelle des droits

Oversættelse

Konvention om barnets
rettigheder

PRÆAMBEL

De i denne konvention delta-
gende stater, som

finder - i overensstemmelse
med de i De Forenede Natio-
ners Pagt erklærede principper
- at anerkendelsen af menne-
skets naturlige værdighed og af
hele menneskehedens lige og
umistelige rettigheder danner
grundlaget for frihed, retfær-
dighed og fred i verden,

tager hensyn til, at alle De
Forenede Nationers folk i Pag-
ten har bekræftet deres tro på
grundlæggende menneskeret-
tigheder og på menneskets per-
sonlige værdighed og værdi og
har besluttet at fremme sociale
fremskridt og bedre levestan-
darder i større frihed,

anerkender, at De Forenede
Nationer i Verdenserklæringen
om Menneskerettigheder
(Generalforsamlingsresolution
217A (III)) og i de internatio-
nale konventioner om menne-
skerettigheder (Generalfor-
samlingsresolution 2200A
(XXI), bilag) har erklæret og er
blevet enige om, at enhver er
berettiget til alle de rettigheder
og friheder, der er indeholdt
deri, uden forskelsbehandling
af nogen art, herunder som føl-
ge af race, hudfarve, køn,
sprog, religion, politisk eller
anden anskuelse, national eller
social herkomst, formuefor-
hold, fødsel eller anden stilling,

erindrer om, at De Forenede
Nationer i Verdenserklæringen



Rights, the United Nations has
proclaimed that childhood is
entitled to specialvare and as-
sistance,

Convinced that the family, as
the fundamental group of so-
ciety and the natural environ-
ment for the growth and well-
being of all its members and
particularly children, should be
afforded the necessary protec-
tion and assistance so that it
can fully assume its responsi-
bilities within the community,

Recognizing that the child,
for the full and harmonious de-
velopment of his or her person-
ality, should grow up in a fam-
ily environment, in an atmos-
phere of happiness, love and
understanding,

de l'homme, les Nations Unies
ont proclamé que l'enfance a
droit à une aide et à une assis-
tance spéciales,

Convaincus que la famille,
unité fondamentale de la so-
ciété et milieu naturel pour la
croissance et le bien-être de
tous ses membres, et en parti-
culier des enfants, doit recevoir
la protection et l'assistance
dont elle a besoin pour pouvoir
jouer pleinement son rôle dans
la communauté,

Reconnaissant que l'enfant,
pour l'épanouissement harmo-
nieux de sa personnalité, doit
grandir dans le milieu familial,
dans un climat de bonheur,
d'amour et de compréhension,

om Menneskerettigheder har
udtalt, at børn har ret til særlig
omsorg og bistand,

er overbeviste om, at familien
som den grundlæggende enhed
i samfundet og naturlige ram-
me for alle sine medlemmers og
særligt børns vækst og trivsel
bør gives den nødvendige be-
skyttelse og hjælp, således at
den fuldt ud kan påtage sig sine
forpligtelser i samfundet,

anerkender, at barnet med
henblik på fuld og harmonisk
udvikling af sin personlighed
bør vokse op i et familiemiljø, i
en atmosfære af glæde, kærlig-
hed og forståelse,

Considering that the child
should be fully prepared to live
an individual life in society,
and brought up in the spirit of
the ideals proclaimed in the
Charter of the United Nations,
and in particular in the spirit of
peace, dignity, tolerance, free-
dom, equality and solidarity,

Bearing in mind that the need
to extend particular care to the
child has been stated in the
Geneva Declaration of the
Rights of the Child of 1924 and
in the Declaration of the Rights
of the Child adopted by the
General Assembly on 20 No-
vember 1959 and recognized in

Considérant qu'il importe de
préparer pleinement l'enfant à
avoir une vie individuelle dans
la société, et de l'élever dans
l'esprit des idéaux proclamés
dans la Charte des Nations
Unies, et en particulier dans un
esprit de paix, de dignité, de to-
lérance, de liberté, d'égalité et
de solidarité,

Ayant présent à l'esprit que la
nécessité d'accorder une pro-
tection spéciale à l'enfant a été
énoncée dans la Déclaration de
Genève de 1924 sur les droits
de l'enfant et dans la Déclara-

finder, at barnet fuldt ud bør
forberedes til at leve sit eget liv i
samfundet og opdrages i lyset
af de idealer, der er udtrykt i De
Forenede Nationers Pagt, og
særligt i en atmosfære af fred,
værdighed, tolerance, frihed,
lighed og solidaritet,

tager hensyn til, at behovet
for at yde barnet særlig omsorg
er blevet fastslået i Genéve-Er-
klæringen af 1924 om Barnets
Rettigheder og i Erklæringen
om Barnets Rettigheder vedta-



the Universal Declaration of
Human Rights, in the Interna-
tional Covenant on Civil and
Political Rights (in particular
in articles 23 and 24), in the In-
ternational Covenant on Econ-
omic, Social and Cultural
Rights (in particular in article
10) and in the statutes and rele-
vant instruments of specialized
agencies and international or-
ganizations concerned with the
welfare of children,

Bearing in mind that, as indi-
cated in the Declaration of the
Rights of the Child, "the child,
by reason of his physical and
mental immaturity, needs spe-
cial safeguards and care, in-
cluding appropriate legal pro-
tection, before as well as after
birth",

Recalling the provisions of
the Declaration on Social and
Legal Principles relating to the
Protection and Welfare of
Children, with Special Ref-
erence to Foster Placement and
Adoption Nationally and In-
ternationally; the United Na-
tions Standard Minimum
Rules for the Administration of
Juvenile Justice (The Beijing
Rules); and the Declaration on
the Protection of Women and
Children in Emergency and
Armed Conflict,

tion des droits de l'enfant
adoptée par l'Assemblée géné-
rale le 20 novembre 1959, et
qu'elle a été reconnue dans la
Déclaration universelle des
droits de l'homme, dans le
Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (en
particulier aux articles 23 et
24), dans le Pacte international
relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (en particu-
lier à l'article 10) et dans les sta-
tuts et instruments pertinents
des institutions spécialisées et
des organisations internatio-
nales qui se préoccupent du
bien-être de l'enfant,

Ayant présent à l'esprit que,
comme indiqué dans la Décla-
ration des droits de l'enfant,
« l'enfant, en raison de son
manque de maturité physique
et intellectuelle, a besoin d'une
protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une
protection juridique appro-
priée, avant comme après la
naissance »,

Rappelant les dispositions de
la Déclaration sur les principes
sociaux et juridiques applica-
bles à la protection et au bien-
être des enfants, envisagés sur-
tout sous l'angle des pratiques
en matière d'adoption et de
placement familial sur les plans
national et international, de
l'Ensemble de règles minima
des Nations Unies concernant
l'administration de la justice
pour mineurs (Règles de Bei-
jing), et de la Déclaration sur la
protection des femmes et des
enfants en période d'urgence et
de conflit armé,

get af De Forenede Nationer i
1959 (Generalforsamlingsreso-
lution 1386 (XIV)) og aner- •
kendt i Verdenserklæringen om
Menneskerettigheder, i Den
Internationale Konvention om
Borgerlige og Politiske Rettig-
heder (især i artiklerne 23 og
24), i Den Internationale Kon-
vention om Økonomiske, Soci-
ale og Kulturelle Rettigheder
(især i artikel 10) og i vedtæg-
terne og relevante dokumenter
for særorganisationer og inter-
nationale organisationer, der
tager sig af børns velfærd,

tager hensyn til - som angivet
i Erklæringen om Barnets Ret-
tigheder vedtaget af De For-
enede Nationers Generalfor-
samling den 20. november 1959
- at »barnet som følge af sin fy-
siske og psykiske umodenhed,
har behov for særlig beskyttelse
og omsorg, herunder passende
juridisk beskyttelse, både før
og efter fødslen«,

erindrer om bestemmelserne i
Erklæringen om Sociale og Ju-
ridiske Principper for Beskyt-
telse af Børns Velfærd med
Særligt Henblik på Anbringel-
se i Pleje og Adoption på Na-
tionalt eller Internationalt Plan
(Generalfors amlingsresolution
41/85 af 3. december 1986), De
Forenede Nationers Standard-
minimumsregler for Retspleje
over for Mindreårige (Beijing-
reglerne) (Generalforsamlings-
resolution 40/33 af 29. novem-
ber 1985) og Erklæringen om
Beskyttelse af Kvinder og Børn
i Nødssituationer og Under
Væbnet Konflikt (Generalfor-
samlingsresolution 3318
(XXIX) af 14. december 1975),



Recognizing that, in all coun-
tries in the world, there are
children living in exceptionally
difficult conditions, and that
such children need special con-
sideration,

Taking due account of the im-
portance of the traditions and
cultural values of each people
for the protection and harmo-
nious development of the child,

Recognizing the importance
of international co-operation
for improving the living condi-
tions of children in every
country, in particular in the de-
veloping countries,

Have agreed as follows :

PARTI

Article 1

For the purposes of the pres-
ent Convention, a child means
every human being below the
age of eighteen years unless,
under the law applicable to the
child, majority is attained ear-
lier.

Article 2

1. States Parties shall respect
and ensure the rights set forth
in the present Convention to
each child within their jurisdic-
tion without discrimination of
any kind, irrespective of the
child's or his or her parent's or
legal guardian's race, colour,
sex, language, religion, politi-
cal or other opinion, national,
ethnic or social origin,
property, disability, birth or
other status.

Reconnaissant qu'il y a dans
tous les pays du monde des en-
fants qui vivent dans des condi-
tions particulièrement diffi-
ciles, et qu'il est nécessaire
d'accorder à ces enfants une at-
tention particulière,

Tenant dûment compte de
l'importance des traditions et
valeurs culturelles de chaque
peuple dans la protection et le
développement harmonieux de
l'enfant,

Reconnaissant l'importance
de la coopération internatio-
nale pour l'amélioration des
conditions de vie des enfants
dans tous les pays, et en parti-
culier dans les pays en dévelop-
pement,

anerkender, at der i alle lande
i verden er børn, der lever un-
der særligt vanskelige forhold,
og at sådanne børn kræver sær-
lig hensyntagen,

tager behørigt hensyn til be-
tydningen af hvert folks tradi-
tioner og kulturelle værdier
med henblik på barnets beskyt-
telse og harmoniske udvikling,

anerkender betydningen af
internationalt samarbejde for
at forbedre børns levevilkår i
alle lande, særligt i udviklings-
landene,

Sont convenus de ce qui suit : er blevet enige om følgende:

PREMIERE PARTIE

Article 1

Au sens de la présente
Convention, un enfant s'entend
de tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en
vertu de la législation qui lui est
applicable.

Article 2

1. Les Etats parties s'enga-
gent à respecter les droits qui
sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à
tout enfant relevant de leur ju-
ridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de
toute considération de race, de
couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou
autre de l'enfant ou de ses pa-
rents ou représentants légaux,
de leur origine nationale, ethni-
que ou sociale, de leur situation
de fortune, de leur incapacité,

KAPITEL I

Artikel I

I denne konvention forstås
ved et barn ethvert menneske
under 18 år, medmindre barnet
bliver myndigt tidligere efter
den lov, der gælder for barnet.

Artikel 2

1. Deltagerstaterne skal re-
spektere og sikre de rettighe-
der, der er fastsat i denne kon-
vention, for ethvert barn inden
for deres jurisdiktion, uden for-
skelsbehandling af nogen art
og uden hensyn til barnets eller
dettes forældres eller værges
race, hudfarve, køn, sprog, reli-
gion, politiske eller anden an-
skuelse, national, etnisk eller
social oprindelse, formuefor-
hold, handicap, fødsel eller an-
den stilling.



2. States Parties shall take all
appropriate measures to ensure
that the child is protected
against all forms of discrimina-
tion or punishment on the basis
of the status, activities, ex-
pressed opinions, or beliefs of
the child's parents, legal guard-
ians, or family members.

Article 3

1. In all actions concerning
children, whether undertaken
by public or private social wel-
fare institutions, courts of law,
administrative authorities oi
legislative bodies, the best in-
terests of the child shall be a
primary consideration.

2. States Parties undertake to
ensure the child such protec-
tion and care as is necessary for
his or her well-being, taking
into account the rights and
duties of his or her parents,
legal guardians, or other indi-
viduals legally responsible for
him or her, and, to this end,
shall take all appropriate legis-
lative and administrative
measures.

3. States Parties shall ensure
that the institutions, services
and facilities responsible for
the care or protection of child-
ren shall conform with the stan-
dards established by competent
authorities, particularly in the
areas of safety, health, in the
number and suitability of their
staff, as well as competent
supervision.

de leur naissance ou de toute
autre situation.

2. Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées
pour que l'enfant soit effective-
ment protégé contre toutes
formes de discrimination ou de
sanction motivées par la situa-
tion juridique, les activités, les
opinions déclarées ou les
convictions de ses parents, de
ses représentants légaux ou des
membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait des insti-
tutions publiques ou privées de
protection sociale, des tribu-
naux, des autorités administra-
tives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être une considération pri-
mordiale.

2. Les Etats parties s'enga-
gent à assurer à l'enfant la pro-
tection et les soins nécessaires à
son bien-être, compte tenu des
droits et des devoirs de ses pa-
rents, de ses tuteurs ou des
autres personnes légalement
responsables de lui, et ils pren-
nent à cette fin toutes les me-
sures législatives et administra-
tives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à
ce que le fonctionnement des
institutions, services et établis-
sements qui ont la charge des
enfants et assurent leur protec-
tion soit conforme aux normes
fixées par les autorités compé-
tentes, particulièrement dans le
domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le
nombre et la compétence de
leur personnel ainsi que l'exis-
tence d'un contrôle approprié.

2. Deltagerstaterne skal træf-
fe alle passende forholdsregler
for at sikre, at barnet beskyttes
mod alle former for forskelsbe-
handling eller straf på grund af
barnets forældres, værges eller
familiemedlemmers stilling,
virksomhed, udtrykte anskuel-
ser eller tro.

Artikel 3

1.1 alle foranstaltninger ved-
rørende børn, hvad enten disse
udøves af offentlige eller priva-
te institutioner for socialt vel-
færd, domstole, forvaltnings-
myndigheder eller lovgivende
organer, skal barnets tarv kom-
me i første række.

2. Deltagerstaterne påtager
sig at sikre barnet den beskyt-
telse og omsorg, der er nødven-
dig for dettes trivsel under hen-
syntagen til de rettigheder og
pligter, der gælder for barnets
forældre, værge eller andre per-
soner med juridisk ansvar for
barnet, og skal med henblik
herpå træffe alle passende lov-
givningsmæssige og admini-
strative forholdsregler.

3. Deltagerstaterne skal sik-
re, at institutioner, tjenester og
organer med ansvar for omsorg
for eller beskyttelse af børn skal
være i overensstemmelse med
de standarder, der er fastsat af
kompetente myndigheder, sær-
ligt med hensyn til sikkerhed,
sundhed, personalets antal og
egnethed samt sagkyndigt til-
syn.



Article 4 Article 4 Artikel 4

States Parties shall under-
take all appropriate legislative,
administrative, and other
measures for the implementa-
tion of the rights recognized in
the present Convention. With
regard to economic, social and
cultural rights, States Parties
shall undertake such measures
to the maximum extent of their
available resources and, where
needed, within the framework
of international co-operation.

Article 5

States Parties shall respect
the responsibilities, rights and
duties of parents or, where ap-
plicable, the members of the
extended family or community
as provided for by local cus-
tom, legal guardians or other
persons legally responsible for
the child, to provide, in a man-
ner consistent with the evolving
capacities of the child, appro-
priate direction and guidance
in the exercise by the child of
the rights recognized in the
present Convention.

Article 6

1. States Parties recognize
that every child has the in-
herent right to life.

2. States Parties shall ensure
to the maximum extent
possible the survival and devel-
opment of the child.

Les Etats parties s'engagent
à prendre toutes les mesures lé-
gislatives, administratives et
autres qui sont nécessaires
pour mettre en oeuvre les droits
reconnus dans la présente
Convention. Dans le cas des
droits économiques, sociaux et
culturels, ils prennent ces me-
sures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et,
s'il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale.

Article 5

Les Etats parties respectent
la responsabilité, le droit et le
devoir qu'ont les parents ou, le
cas échéant, les membres de la
famille élargie ou de la commu-
nauté, comme prévu par la cou-
tume locale, les tuteurs ou
autres personnes légalement
responsables de l'enfant, de
donner à celui-ci, d'une ma-
nière qui corresponde au déve-
loppement de ses capacités,
l'orientation et les conseils ap-
propriés à l'exercice des droits
que lui reconnaît la présente
Convention.

Article 6

1. Les Etats parties recon-
naissent que tout enfant a un
droit inhérent à la vie.

2. Les Etats parties assurent
dans toute la mesure possible la
survie et le développement de
l'enfant.

Deltagerstaterne skal gen-
nemføre al passende lovgiv-
ning samt administrative og an-
dre forholdsregler til gennem-
førelsen af de i denne konven-
tion anerkendte rettigheder.
Med hensyn til økonomiske,
sociale og kulturelle rettighe-
der skal deltagerstaterne gen-
nemføre sådanne forholdsreg-
ler, i videst muligt omfang in-
den for de ressourcer, der er til
rådighed, og, hvor der er behov
for det, inden for rammerne af
internationalt samarbejde.

Artikel 5

Deltagerstaterne skal re-
spektere det ansvar og de rettig-
heder og pligter, som forældre-
ne har, eller, hvor dette finder
anvendelse, tilsvarende ansvar,
rettigheder og pligter for så vidt
angår medlemmerne af den ud-
videde familie eller samfundet i
overensstemmelse med stedlig
sædvane, samt værger eller an-
dre personer med juridisk an-
svar for barnet, til på en måde,
der svarer til den løbende ud-
vikling af barnets evner, at yde
passende vejledning og støtte
til barnet i udøvelsen af rettig-
hederne anerkendt i denne
konvention.

Artikel 6

1. Deltagerstaterne anerken-
der, at ethvert barn har en na-
turlig ret til livet.

2. Deltagerstaterne skal i vi-
dest muligt omfang sikre bar-
nets overlevelse og udvikling.

Article 7

1. The child shall be regis-
tered immediately after birth
and shall have the right from
birth to a name, the right to ac-
quire a nationality and, as tar

Article 7

1. L'enfant est enregistré aus-
sitôt sa naissance et a dès celle-
ci le droit à un nom, le droit
d'acquérir une nationalité et,

Artikel 7

1. Barnet skal registreres
umiddelbart efter fødslen og
skal fra fødslen have ret til et
navn, ret til at opnå et statsbor-



as possible, the right to know
and be cared for by his or her
parents.

2. States Parties shall ensure
the implementation of these
rights in accordance with their
national law and their obliga-
tions under the relevant inter-
national instruments in this
field, in particular where the
child would otherwise be sta-
teless.

dans la mesure du possible, le
droit de connaître ses parents et
d'être élevé par eux.

2. Les Etats parties veillent à
mettre ces droits en oeuvre
conformément à leur législa-
tion nationale et aux obliga-
tions que leur imposent les ins-
truments internationaux appli-
cables en la matière, en particu-
lier dans les cas où faute de cela
l'enfant se trouverait apatride.

gerskab og, så vidt muligt, ret til
at kende og blive passet af sine
forældre.

2. Deltagerstaterne skal sikre
gennemførelsen af disse rettig-
heder i overensstemmelse med
deres nationale lovgivning og
deres forpligtelser ifølge de re-
levante internationale instru-
menter på dette område, især
hvis barnet ellers ville blive
statsløs.

Article 8

1. States Parties undertake to
respect the right of the child to
preserve his or her identity, in-
cluding nationality, name and
family relations as recognized
by law without unlawful inter-
ference.

2. Where a child is illegally
deprived of some or all of the
elements of his or her identity,
States Parties shall provide ap-
propriate assistance and pro-
tection, with a view to speedily
re-establishing his or her ident-
ity.

Article 9

1. States Parties shall ensure
that a child shall not be separ-
ated from his or her parents
against their will, except when
competent authorities subject
to judicial review determine, in
accordance with applicable
law and procedures, that such
separation is necessary for the
best interests of the child. Such
determination may be necess-
ary in a particular case such as
one involving abuse or neglect
of the child by the parents, or
one where the parents are liv-
ing separately and a decision
must be made as to the child's
place of residence.

Article 8

1. Les Etats parties s'enga-
gent à respecter le droit de
l'enfant de préserver son iden-
tité, y compris sa nationalité,
son nom et ses relations fami-
liales, tels qu'ils sont reconnus
par loi, sans ingérence illégale.

2. Si un enfant est illégale-
ment privé des éléments consti-
tutifs de son identité ou de cer-
tains d'entre eux, les Etats par-
ties doivent lui accorder une as-
sistance et une protection ap-
propriées, pour que son iden-
tité soit rétablie aussi rapide-
ment que possible.

Article 9

1. Les Etats parties veillent à
ce que l'enfant ne soit pas sé-
paré de ses parents contre leur
gré, à moins que les autorités
compétentes ne décident, sous
réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et pro-
cédures applicables, que cette
séparation est nécessaire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant.
Une décision en ce sens peut
être nécessaire dans certains
cas particuliers, par exemple
lorsque les parents maltraitent
ou négligent l'enfant, ou lors-
qu'ils vivent séparément et
qu'une décision doit être prise
au sujet du lieu de résidence de
l'enfant.

Artikel 8

1. Deltagerstaterne påtager
sig at respektere barnets ret til
at bevare sin identitet, herun-
der statsborgerskab, navn og
familieforhold, som anerkendt
af loven og uden ulovlig ind-
blanding.

2. Hvis et barn ulovligt berø-
ves en del af eller hele sin iden-
titet, skal deltagerstaterne yde
passende bistand og beskyttel-
se med henblik på hurtigt at
genoprette barnets identitet.

Artikel 9

1. Deltagerstaterne skal sik-
re, at barnet ikke adskilles fra
sine forældre mod deres vilje,
undtagen når kompetente myn-
digheder, hvis afgørelser er un-
dergivet retlig prøvelse, i over-
ensstemmelse med gældende
lov og praksis bestemmer, at en
sådan adskillelse er nødvendig
af hensyn til barnets tarv. En
sådan beslutning kan være
nødvendig i særlige tilfælde,
f.eks. ved forældres misbrug el-
ler vanrøgt af barnet, eller hvor
forældrene lever adskilt og der
skal træffes beslutning om bar-
nets bopæl.



2. In any proceedings pur-
suant to paragraph 1 of the
present article, all interested
parties shall be given an oppor-
tunity to participate in the pro-
ceedings and make their views
known.

3. States Parties shall respect
the right of the child who is sep-
arated from one or both parents
to maintain personal relations
and direct contact with both
parents on a regular basis, ex-
cept if it is contrary to the
child's best interests.

4. Where such separation re-
sults from any action initiated
by a State Party, such as the
detention, imprisonment, exile,
deportation or death (including
death arising from any cause
while the person is in the cus-
tody of the State) of one or both
parents or of the child, that
State Party shall, upon request,
provide the parents, the child
or, if appropriate, another
member of the family with the
essential information concern-
ing the whereabouts of the ab-
sent member(s) of the family
unless the provision of the in-
formation would be detrimen-
tal to the well-being of the
child. States Parties shall fur-
ther ensure that the submission
of such a request shall of itself
entail no adverse consequences
for the person(s) concerned.

Article 10

1. In accordance with the ob-
ligation of States Parties under
article 9, paragraph 1, applica-
tions by a child or his or her
parents to enter or leave a State
Party for the purpose of family
reunification shall be dealt
with by States Parties in a posi-
tive, humane and expeditious
manner. States Parties shall
further ensure that the sub-

2. Dans tous les cas prévus
au paragraphe 1 du présent ar-
ticle, toutes les parties intéres-
sées doivent avoir la possibilité
de participer aux délibérations
et de faire connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respec-
tent le droit de l'enfant séparé
de ses deux parents ou de l'un
d'eux d'entretenir régulière-
ment des relations personnelles
et des contacts directs avec ses
deux parents, sauf si cela est
contraire à l'intérêt supérieur
de l'enfant.

4. Lorsque la séparation ré-
sulte de mesures prises par un
Etat partie, telles que la déten-
tion, l'emprisonnement, l'exil,
l'expulsion ou la mort (y com-
pris la mort, quelle qu'en soit la
cause, survenue en cours de dé-
tention) des deux parents ou de
l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat
partie donne sur demande aux
parents, à l'enfant ou, s'il y a
lieu, à un autre membre de la
famille les renseignements es-
sentiels sur le lieu où se trou-
vent le membre ou les membres
de la famille, à moins que la di-
vulgation de ces renseigne-
ments ne soit préjudiciable au
bien-être de l'enfant. Les Etats
parties veillent en outre à ce
que la présentation d'une telle
demande n'entraîne pas en
elle-même de conséquences fâ-
cheuses pour la personne ou les
personnes intéressées.

Article 10

1. Conformément à l'obliga-
tion incombant aux Etats par-
ties en vertu du paragraphe 1
de l'article 9, toute demande
faite par un enfant ou ses pa-
rents en vue d'entrer dans un
Etat partie ou de le quitter aux
fins de réunification familiale
est considérée par les Etats par-
ties dans un esprit positif, avec
humanité et diligence. Les

2. I behandlingen af enhver
sag i medfør af stykke 1 skal al-
le interesserede parter gives
mulighed for at deltage i sags-
behandlingen og fremføre de-
res synspunkter.

3. Deltagerstaterne skal re-
spektere retten for et barn, der
er adskilt fra den ene eller beg-
ge forældre, til at opretholde
regelmæssig personlig forbin-
delse og direkte kontakt med
begge forældre, undtagen hvis
dette strider mod barnets tarv.

4. Hvor en sådan adskillelse
er en følge af en handling
iværksat af en deltagerstat, så-
som tilbageholdelse, fængsling,
udvisning, forvisning eller død
(herunder dødsfald af en hvil-
ken som helst årsag, mens per-
sonen er i statens varetægt) af
den ene eller begge forældre el-
ler af barnet, skal deltagersta-
ten efter anmodning give foræl-
drene, barnet eller om nødven-
digt et andet medlem af famili-
en de væsentlige oplysninger
om, hvor den eller de fraværen-
de medlemmer af familien be-
finder sig, medmindre afgivel-
sen af oplysningerne ville være
skadelig for barnets velfærd.
Deltagerstaterne skal desuden
sikre, at fremsættelsen af en så-
dan anmodning ikke i sig selv
medfører skadelige følger for
vedkommende person eller
personer.

Artikel 10

1. I overensstemmelse med
deltagerstaternes forpligtelse i
henhold til artikel 9, stk. 1, skal
ansøgninger fra et barn eller
dettes forældre om indrejse i el-
ler udrejse fra en deltagende
stat med henblik på familie-
sammenføring behandles på en
positiv, human og hurtig måde
af deltagerstaterne. Deltager-
staterne skal endvidere sikre, at
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mission of such a request shall
entail no adverse consequences
for the applicants and for the
members of their family.

2. A child whose parents
reside in different States shall
have the right to maintain on a
regular basis, save in excep-
tional circumstances personal
relations and direct contacts
with both parents. Towards
that end and in accordance
with the obligation of States
Parties under article 9, para-
graph 2, States Parties shall re-
spect the right of the child and
his or her parents to leave any
country, including their own,
and to enter their own country.
The right to leave any country
shall be subject only to such re-
strictions as are prescribed by
law and which are necessary to
protect the national security,
public order (ordre public),
public health or morals or the
rights and freedoms of others
and are consistent with the
other rights recognized in the
present Convention.

Article 11

1. States Parties shall take
measures to combat the illicit
transfer and non-return of
children abroad.

2. To this end, States Parties
shall promote the conclusion of
bilateral or multilateral agree-
ments or accession to existing
agreements.

Etats parties veillent en outre à
ce que la présentation d'une
telle demande n'entraîne pas
de conséquences fâcheuses
pour les auteurs de la demande
et les membres de leur famille.

2. Un enfant dont les parents
résident dans des Etats diffé-
rents a le droit d'entretenir,
sauf circonstances exception-
nelles, des relations person-
nelles et des contacts directs ré-
guliers avec ses deux parents.
A cette fin, et conformément à
l'obligation incombant aux
Etats parties en vertu du para-
graphe 2 de l'article 9, les Etats
parties respectent le droit
qu'ont l'enfant et ses parents de
quitter tout pays, y compris le
leur, et de revenir dans leur
propre pays. Le droit de quitter
tout pays ne peut faire l'objet
que des restrictions prescrites
par la loi qui sont nécessaires
pour protéger la sécurité natio-
nale, l'ordre public, la santé ou
la moralité publiques, ou les
droits et libertés d'autrui, et qui
sont compatibles avec les
autres droits reconnus dans la
présente Convention.

Article 11

1. Les Etats parties prennent
des mesures pour lutter contre
les déplacements et les non-re-
tours illicites d'enfants à
l'étranger.

2. A cette fin, les Etats parties
favorisent la conclusion d'ac-
cords bilatéraux ou multilaté-
raux ou l'adhésion aux accords
existants.

indgivelse af en sådan ansøg-
ning ikke medfører negative
virkninger for ansøgere og de-
res familiemedlemmer.

2. Et barn, hvis forældre har
fast bopæl i forskellige stater,
skal have ret til, undtagen un-
der særlige omstændigheder,
regelmæssigt at have personlig
forbindelse og direkte kontakt
med begge forældre. Med hen-
blik herpå og i overensstem-
melse med deres forpligtelser i
medfør af artikel 9, stk. 1 skal
deltagerstaterne respektere
barnets og dets forældres ret til
at forlade et hvilket som helst
land, herunder deres eget, og til
at indrejse i deres eget land.
Retten til at forlade et hvilket
som helst land skal kun under-
kastes sådanne begrænsninger,
som er fastsat ved lov, og som
er nødvendige for at beskytte
den nationale sikkerhed, den
offentlige orden (ordre public),
folkesundheden eller sædelig-
heden, eller andre personers
rettigheder og friheder, og som
er i overensstemmelse med de
øvrige rettigheder, der er aner-
kendt i denne konvention.

Artikel 11

1. Deltagerstaterne skal træf-
fe forholdsregler til at bekæm-
pe børns ulovlige fjernelse til
og manglende tilbagevenden
fra udlandet.

2. Med henblik herpå skal
deltagerstaterne fremme indgå-
else af bilaterale og multilatera-
le aftaler eller tiltrædelse af ek-
sisterende aftaler.

Article 12

1. States Parties shall assure
to the child who is capable of
forming his or her own views

Article 12

1. Les Etats parties garantis-
sent à l'enfant qui est capable
de discernement le droit d'ex-

Artikel 12

1. Deltagerstaterne skal sikre
et barn, der er i stand til at ud-
forme sine egne synspunkter,
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the right to express those views
freely in all matters affecting
the child, the views of the child
being given due weight in ac-
cordance with the age and ma-
turity of the child.

2. For this purpose, the child
shall in particular be provided
the opportunity to be heard in
any judicial and administrative
proceedings affecting the child,
either directly, or through a
representative or an appropri-
ate body, in a manner consist-
ent with the procedural rules of
national law.

primer librement son opinion
sur toute question l'intéressant,
les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération
eu égard à son âge et à son de-
gré de maturité.

2. A cette fin, on donnera no-
tamment à l'enfant la possibi-
lité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou admi-
nistrative l'intéressant, soit di-
rectement, soit par l'intermé-
diaire d'un représentant ou
d'un organisme approprié, de
façon compatible avec les rè-
gles de procédure de la législa-
tion nationale.

retten til frit at udtrykke disse
synspunkter i alle forhold, der
vedrører barnet; barnets syns-
punkter skal tillægges passen-
de vægt i overensstemmelse
med dets alder og modenhed.

2. Med henblik herpå skal
barnet især gives mulighed for
at udtale sig i enhver behand-
ling ved dømmende myndig-
hed eller forvaltningsmyndig-
hed af sager, der vedrører bar-
net, enten direkte eller gennem
en repræsentant eller et passen-
de organ i overensstemmelse
med de i national ret foreskrev-
ne fremgangsmåder.

Article 13

1. The child shall have the
right to freedom of expression;
this right shall include freedom
to seek, receive and impart in-
formation and ideas of all
kinds, regardless of frontiers,
either orally, in writing or in
print, in the form of art, or
through any other media of the
child's choice.

2. The exercise of this right
may be subject to certain re-
strictions, but these shall only
be such as are provided by law
and are necessary:
(a) For respect of the rights or

reputations of others; or

(b) For the protection of na-
tional security or of public
order (ordre public), or of
public health or morals.

Article 14

1. States Parties shall respect
the right of the child to freedom
of thought, conscience and reli-
gion.

2. States Parties shall respect
the rights and duties of the par-
ents and, when applicable.

Article 13

1. L'enfant a droit à la liberté
d'expression. Ce droit com-
prend la liberté de rechercher,
de recevoir et de répandre des
informations et des idées de
toute espèce, sans considéra-
tion de frontières, sous une
forme orale, écrite, imprimée
ou artistique, ou par tout autre
moyen du choix de l'enfant.

2. L'exercice de ce droit ne
peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont néces-
saires:
(a) Au respect des droits ou de

la réputation d'autrui ; ou

(b) A la sauvegarde de la sécu-
rité nationale, de l'ordre
public, de la santé ou de la
moralité publiques.

Article 14

1. Les Etats parties respec-
tent le droit de l'enfant à la li-
berté de pensée, de conscience
et de religion.

2. Les Etats parties respec-
tent le droit et le devoir des pa-
rents ou, le cas échéant, des re-
présentants légaux de l'enfant,

Artikel 13

1. Barnet skal have ytringsfri-
hed; denne ret omfatter frihed
til uanset territoriale grænser at
søge, modtage og videregive
oplysninger og tanker af enhver
art, enten mundtligt, skriftligt
eller på tryk i form af kunst el-
ler gennem en hvilken som
helst anden udtryksmåde, bar-
net måtte vælge.

2. Udøvelsen af denne ret
kan underkastes visse begræns-
ninger, men kun sådanne som
følger af lovgivningen, og som
er nødvendige:
(a) af hensyn til andres rettig-

heder eller omdømme; el-
ler

(b) til beskyttelse af national
sikkerhed, offentlig orden
(ordre public), folkesund-
hed eller sædelighed.

Artikel 14

1. Deltagerstaterne skal re-
spektere barnets ret til tankefri-
hed, samvittigheds- og reli-
gionsfrihed.

2. Deltagerstaterne skal re-
spektere rettigheder og pligter
for forældrene, og i påkom-
mende tilfælde værger, til på en
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legal guardians, to provide di-
rection to the child in the exer-
cise of his or her right in a man-
ner consistent with the evolving
capacities of the child.

3. Freedom to manifest one's
religion or beliefs may be sub-
ject only to such limitations as
are prescribed by law and are
necessary to protect public
safety, order, health or morals,
or the fundamental rights and
freedoms of others.

Article 15

1. States Parties recognize
the rights of the child to free-
dom of association and to free-
dom of peaceful assembly.

2. No restrictions may be
placed on the exercise of these
rights other than those imposed
in conformity with the law and
which are necessary in a demo-
cratic society in the interests of
national security or public
safety, public order (ordre pub-
lic), the protection of public
health or morals or the protec-
tion of the rights and freedoms
of others.

de guider celui-ci dans l'exer-
cice du droit susmentionné
d'une manière qui corresponde
au développement de ses capa-
cités.

3. La liberté de manifester sa
religion ou ses convictions ne
peut être soumise qu'aux seules
restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires
pour préserver la sûreté publi-
que, l'ordre public, la santé et
la moralité publiques, ou les li-
bertés et droits fondamentaux
d'autrui.

Article 15

1. Les Etats parties recon-
naissent les droits de l'enfant à
la liberté d'association et à la li-
berté de réunion pacifique.

2. L'exercice de ces droits ne
peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires
dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité na-
tionale, de la sûreté publique
ou de l'ordre public, ou pour
protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et li-
bertés d'autrui.

måde, der svarer til barnets
gradvise udvikling af dets ev-
ner, at give retningslinier til
barnet med henblik på udøvel-
sen af dets ret.

3. Frihed til at udøve sin reli-
gion eller overbevisning kan
kun underkastes sådanne be-
grænsninger, som er foreskre-
vet ved lov, og som er nødven-
dige for at beskytte den offent-
lige sikkerhed, orden, folke-
sundheden, sædeligheden, el-
ler andre menneskers grund-
læggende rettigheder og frihe-
der.

Artikel 15

1. Deltagerstaterne anerken-
der barnets ret til foreningsfri-
hed og dets frihed til at deltage
i fredelige forsamlinger.

2. Udøvelsen af disse rettig-
heder må ikke underkastes an-
dre indskrænkninger end så-
danne, som er foreskrevet ved
lov, og som er nødvendige i et
demokratisk samfund af hen-
syn til den nationale eller of-
fentlige sikkerhed, den offentli-
ge orden (ordre public), beskyt-
telse af folkesundheden eller
sædeligheden eller beskyttelse
af andres rettigheder og frihe-
der.

Article 16

1. No child shall be sub-
jected to arbitrary or unlawful
interference with his or her pri-
vacy, family, home or corre-
spondence, nor to unlawful at-
tacks on his or her honour and
reputation.

2. The child has the right to
the protection of the law
against such interference or at-
tacks.

Article 16

1. Nul enfant ne fera l'objet
d'immixtions arbitraires ou il-
légales dans sa vie privée, sa fa-
mille, son domicile ou sa cor-
respondance, ni d'atteintes illé-
gales à son honneur et à sa ré-
putation.

2. L'enfant a droit à la pro-
tection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles at-
teintes.

Artikel 16

1. Intet barn må udsættes for
vilkårlig eller ulovlig indblan-
ding i sit privat- og familieliv,
sit hjem eller sin brevveksling,
eller ulovlige angreb på sin ære
eller sit omdømme.

2. Barnet har ret til lovens be-
skyttelse mod sådan indblan-
ding eller sådanne angreb.
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Article 17

States Parties recognize the
important function performed
by the mass media and shall en-
sure that the child has access to
information and material from
a diversity of national and in-
ternational sources, especially
those aimed at the promotion
of his or her social, spiritual
and moral well-being and
physical and mental health. To
this end, States Parties shall:

(a) Encourage the mass media
to disseminate information
and material of social and
cultural benefit to the child
and in accordance with the
spirit of article 29;

(b) Encourage international
co-operation in the produc-
tion, exchange and dis-
semination of such infor-
mation and material from a
diversity of cultural, na-
tional and international
sources;

(c) Encourage the production
and dissemination of child-
ren's books;

(d) Encourage the mass media
to have particular regard to
the linguistic needs of the
child who belongs to a mi-
nority group or who is in-
digenous ;

(e) Encourage the develop-
ment of appropriate guide-
lines for the protection of
the child from information
and material injurious to
his or her well-being, bear-
ing in mind the provisions
of articles 13 and 18.

Article 18

1. States Parties shall use
their best efforts to ensure rec-
ognition of the principle that

Article 17

Les Etats parties reconnais-
sent l'importance de la fonc-
tion remplie par les médias et
veillent à ce que l'enfant ait
accès à une information et à des
matériels provenant de sources
nationales et internationales
diverses, notamment ceux qui
visent à promouvoir son bien-
être social, spirituel et moral
ainsi que sa santé physique et
mentale. A cette fin, les Etats
parties :
(a) Encouragent les médias à

diffuser une information et
des matériels qui présen-
tent une utilité sociale et
culturelle pour l'enfant et
répondent à l'esprit de
l'article 29;

(b) Encouragent la coopéra-
tion internationale en vue
de produire, d'échanger et
de diffuser une information
et des matériels de ce type
provenant de différentes
sources culturelles, natio-
nales et internationales ;

(c) Encouragent la production
et la diffusion de livres
pour enfants;

(d) Encouragent les médias à
tenir particulièrement
compte des besoins linguis-
tiques des enfants
autochtones ou apparte-
nant à un groupe minori-
taire;

(e) Favorisent l'élaboration de
principes directeurs appro-
priés destinés à protéger
l'enfant contre l'informa-
tion et les matériels qui nui-
sent à son bien-être,
compte tenu des disposi-
tions des articles 13 et 18.

Article 18

1. Les Etats parties s'em-
ploient de leur mieux à assurer
la reconnaissance du principe

Artikeln

Deltagerstaterne erkender
massemediernes vigtige rolle
og skal sikre, at barnet har ad-
gang til information og materi-
ale fra forskellige nationale og
internationale kilder, særligt
sådanne, hvis formål er at frem-
me barnets sociale, åndelige og
moralske velfærd og fysiske og
psykiske sundhed. Med hen-
blik herpå skal deltagerstater-
ne:

(a) tilskynde massemedierne
til at udbrede information
og materiale, der er af soci-
al og kulturel værdi for bar-
net og i overensstemmelse
med ånden i artikel 29 ;

(b) tilskynde til internationalt
samarbejde om produk-
tion, udveksling og spred-
ning af sådan oplysning og
materiale fra forskellige
kulturelle, nationale og in-
ternationale kilder;

(c) tilskynde til produktion og
udbredelse af børnebøger;

(d) tilskynde massemedierne
til at tage særligt hensyn til
de sproglige behov hos
børn, der tilhører et min-
dretal eller en urbefolk-
ning;

(e) tilskynde til udvikling af
passende retningslinier for
beskyttelse af barnet mod
oplysning og materiale, der
skader dets velfærd, jf. be-
stemmelserne i artikel 13 og
18.

Artikel 18

1. Deltagerstaterne skal be-
stræbe sig på at sikre anerken-
delse af princippet om, at begge
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both parents have common re-
sponsibilities for the upbring-
ing and development of the
child. Parents or, as the case
may be, legal guardians, have
the primary responsibility for
the upbringing and develop-
ment of the child. The best in-
terests of the child will be their
basic concern.

2. For the purpose of guaran-
teeing and promoting the rights
set forth in the present Conven-
tion, States Parties shall render
appropriate assistance to par-
ents and legal guardians in the
performance of their child-rea-
ring responsibilities and shall
ensure the development of in-
stitutions, facilities and ser-
vices for the care of children.

3. States Parties shall take all
appropriate measures to ensure
that children of working par-
ents have the right to benefit
from child-care services and fa-
cilities for which they are
eligible.

Article 19

1. States Parties shall take all
appropriate legislative, admin-
istrative, social and educa-
tional measures to protect the
child from all forms of physical
or mental violence, injury or
abuse, neglect or negligent
treatment, maltreatment or ex-
ploitation, including sexual
abuse, while in the care of par-
ents), legal guardian(s) or any
other person who has the care
of the child.

selon lequel les deux parents
ont une responsabilité com-
mune pour ce qui est d'élever
l'enfant et d'assurer son déve-
loppement. La responsabilité
d'élever l'enfant et d'assurer
son développement incombe
au premier chef aux parents ou,
le cas échéant, à ses représen-
tants légaux. Ceux-ci doivent
être guidés avant tout par l'in-
térêt supérieur de l'enfant.

2. Pour garantir et promou-
voir les droits énoncés dans la
présente Convention, les Etats
parties accordent l'aide appro-
priée aux parents et aux repré-
sentants légaux de l'enfant
dans l'exercice de la responsa-
bilité qui leur incombe d'élever
l'enfant et assurent la mise en
place d'institutions, d'établis-
sements et de services chargés
de veiller au bien-être des en-
fants.

3. Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées
pour assurer aux enfants dont
les parents travaillent le droit
de bénéficier des services et
établissements de garde d'en-
fants pour lesquels ils remplis-
sent les conditions requises.

Article 19

1. Les Etats parties prennent
toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et
éducatives appropriées pour
protéger l'enfant contre toute
forme de violence, d'atteinte ou
de brutalités physiques ou
mentales, d'abandon ou de né-
gligence, de mauvais traite-
ments ou d'exploitation, y
compris la violence sexuelle,
pendant qu'il est sous la garde
de ses parents ou de l'un d'eux,
de son ou ses représentants lé-
gaux ou de toute autre per-
sonne à qui il est confié.

forældre har fælles ansvar for
barnets opdragelse og udvik-
ling. Forældrene, eller i givet
fald værgen, har hovedansvaret
for barnets opdragelse og ud-
vikling. Barnets tarv skal for
dem komme i første række.

2. Med henblik på at sikre og
fremme de rettigheder, der er
indeholdt i denne konvention,
skal deltagerstaterne yde pas-
sende bistand til forældre og
værger ved disses udførelse af
deres pligter som opdragere af
børn og skal sikre udviklingen
af institutioner, ordninger og
tjenesteydelser til omsorg for
børn.

3. Deltagerstaterne skal træf-
fe alle passende forholdsregler
for at sikre, at børn af arbejden-
de forældre har ret til at nyde
godt af omsorgsforanstaltnin-
ger for børn, som de er beretti-
gede til.

Artikel 19

1. Deltagerstaterne skal træf-
fe alle passende lovgivnings-
mæssige, administrative, soci-
ale og uddannelsesmæssige
forholdsregler til beskyttelse af
barnet mod alle former for fy-
sisk eller psykisk vold, skade
eller misbrug, vanrøgt eller for-
sømmelig behandling, mis-
handling eller udnyttelse, her-
under seksuel misbrug, medens
barnet er i forældrenes, vær-
gens eller andre personers vare-
tægt.
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2. Such protective measures
should, as appropriate, include
effective procedures for the es-
tablishment of social pro-
grammes to provide necessary
support for the child and for
those who have the care of the
child, as well as for other forms
of prevention and for identifi-
cation, reporting, referral, in-
vestigation, treatment and fol-
low-up of instances of child
maltreatment described hereto-
fore, and, as appropriate, for
judicial involvement.

Article 20

1. A child temporarily or per-
manently deprived of his or her
family environment, or in
whose own best interests can-
not be allowed to remain in that
environment, shall be entitled
to special protection and assist-
ance provided by the State.

2. States Parties shall in ac-
cordance with their national
laws ensure alternative care for
such a child.

3. Such care could include,
inter alia, foster placement, ka-
falah of Islamic law, adoption
or if necessary placement in
suitable institutions for the care
of children. When considering
solutions, due regard shall be
paid to the desirability of conti-
nuity in a child's upbringing
and to the child's ethnic, relig-
ious, cultural and linguistic
background.

Article 21

States Parties that recognize
and/or permit the system of
adoption shall ensure that the

2. Ces mesures de protection
comprendront, selon qu'il
conviendra, des procédures ef-
ficaces pour l'établissement de
programmes sociaux visant à
fournir l'appui nécessaire à
l'enfant et à ceux à qui il est
confié, ainsi que pour d'autres
formes de prévention, et aux
fins d'identification, de rap-
port, de renvoi, d'enquête, de
traitement et de suivi pour les
cas de mauvais traitements de
l'enfant décrits ci-dessus, et
comprendre également, selon
qu'il conviendra, des procé-
dures d'intervention judiciaire.

Article 20

1. Tout enfant qui est tempo-
rairement ou définitivement
privé de son milieu familial, ou
qui dans son propre intérêt ne
peut être laissé dans ce milieu,
a droit à une protection et une
aide spéciales de l'Etat.

2. Les Etats parties prévoient
pour cet enfant une protection
de remplacement conforme à
leur législation nationale.

3. Cette protection de rem-
placement peut notamment
avoir la forme du placement
dans une famille, de la kafalah
de droit islamique, de l'adop-
tion ou, en cas de nécessité, du
placement dans un établisse-
ment pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solu-
tions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d'une
certaine continuité dans l'édu-
cation de l'enfant, ainsi que de
son origine ethnique, reli-
gieuse, culturelle et linguisti-
que.

Article 21

Les Etats parties qui admet-
tent et/ou autorisent l'adop-
tion s'assurent que l'intérêt su-

2. Sådanne beskyttende for-
anstaltninger bør i passende
omfang omfatte virkningsfulde
retningslinier, såvel for ud-
formning af sociale program-
mer, der kan yde den nødven-
dige støtte til barnet og til dem,
der har barnet i deres varetægt,
som til andre former for fore-
byggelse og identifikation, rap-
portering, henvisning, under-
søgelse, behandling og opfølg-
ning af tilfælde af børnemis-
handling som beskrevet oven-
for og om nødvendigt til rets-
forfølgelse.

Artikel 20

1. Et barn, der midlertidigt
eller konstant er afskåret fra si-
ne familiemæssige omgivelser
eller som af hensyn til sit eget
bedste ikke kan tillades at for-
blive i disse omgivelser, har ret
til særlig beskyttelse og bistand
fra statens side.

2. Deltagerstaterne skal i
overensstemmelse med deres
nationale ret sikre alternativ
omsorg for et sådant barn.

3. Sådan omsorg kan blandt
andet omfatte anbringelse i
pleje, Kafalah efter islamisk
ret, adoption eller om nødven-
digt anbringelse i passende
børneinstitutioner. Ved overve-
jelse af mulige løsninger skal
der tages tilbørligt hensyn til
ønskeligheden af sammenhæng
i et barns opvækst og til barnets
etniske, religiøse, kulturelle og
sproglige baggrund.

Artikel 21

De deltagerstater, der aner-
kender og/eller tillader adop-
tion, skal sikre, at barnets tarv
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best interests of the child shall
be the paramount consider-
ation and they shall:
(a) Ensure that the adoption of

a child is authorized only
by competent authorities
who determine, in accord-
ance with applicable law
and procedures and on the
basis of all pertinent and
reliable information, that
the adoption is permissible
in view of the child's status
concerning parents, rela-
tives and legal guardians
and that, if required, the
persons concerned have
given their informed con-
sent to the adoption on the
basis of such counselling as
may be necessary;

(b) Recognize that inter-
country adoption may be
considered as an alterna-
tive means of child's care, if
the child cannot be placed
in a foster or an adoptive
family or cannot in any
suitable manner be cared
for in the child's country of
origin;

(c) Ensure that the child con-
cerned by inter-country
adoption enjoys safeguards
and standards equivalent
to those existing in the case
of national adoption ;

(d) Take all appropriate
measures to ensure that, in
inter-country adoption, the
placement does not result
in improper financial gain
for those involved in it;

(e) Promote, where appropri-
ate, the objectives of the
present article by conclud-
ing bilateral or multilateral

périeur de l'enfant est la consi-
dération primordiale en la ma-
tière, et:
(a) Veillent à ce que l'adoption

d'un enfant ne soit autori-
sée que par les autorités
compétentes, qui vérifient,
conformément à la loi et
aux procédures applicables
et sur la base de tous les
renseignements fiables re-
latifs au cas considéré, que
l'adoption peut avoir lieu
eu égard à la situation de
l'enfant par rapport à ses
père et mère, parents et re-
présentants légaux et que,
le cas échéant, les per-
sonnes intéressées ont
donné leur consentement à
l'adoption en connaissance
de cause, après s'être en-
tourées des avis néces-
saires;

(b) Reconnaissent que l'adop-
tion à l'étranger peut être
envisagée comme un autre
moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si ce-
lui-ci ne peut, dans son
pays d'origine, être placé
dans une famille nourri-
cière ou adoptive ou être
convenablement élevé ;

(c) Veillent, en cas d'adoption
à l'étranger, à ce que l'en-
fant ait le bénéfice de ga-
ranties et dé normes équi-
valant à celles existant en
cas d'adoption nationale ;

(d) Prennent toutes les me-
sures appropriées pour
veiller à ce que, en cas
d'adoption à l'étranger, le
placement de l'enfant ne se
traduise pas par un profit
matériel indu pour les per-
sonnes qui en sont respon-
sables;

(e) Poursuivent les objectifs du
présent article en concluant
des arrangements ou des
accords bilatéraux ou mul-

skal være af altafgørende be-
tydning og skal:

(a) sikre, at adoptionen af bar-
net kun kan godkendes af
kompetente myndigheder,
der i overensstemmelse
med gældende ret og prak-
sis og på grundlag af alle
relevante og pålidelige op-
lysninger afgør, at adop-
tion er tilladelig i betragt-
ning af barnets stilling i for-
hold til forældre, pårøren-
de og værger, og at, om
nødvendigt, personer, der
berøres, på oplyst grundlag
har meddelt deres indfor-
ståelse med adoptionen på
baggrund af den fornødne
rådgivning;

(b) anerkende, at international
adoption kan overvejes
som en alternativ måde at
drage omsorg for et barn
på, hvis barnet ikke kan an-
bringes i pleje eller i adop-
tion hos en familie, eller
der ikke på anden passende
måde kan drages omsorg
for barnet i dets hjemland ;

(c) sikre, at vedkommende
barn ved international
adoption nyder beskyttelse
efter regler svarende til
dem, der gælder for natio-
nal adoption;

(d) i tilfælde af international
adoption, tage alle passen-
de forholdsregler for at sik-
re, at anbringelsen ikke fø-
rer til upassende økono-
misk gevinst for dem, der
har medvirket ved adoptio-
nen;

(e) fremme, hvor det er hen-
sigtsmæssigt, formålene
med denne artikel ved ind-
gåelse af bilaterale eller
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arrangements or agree-
ments, and endeavour,
within this framework, to
ensure that the placement
of the child in another
country is carried out by
competent authorities or
organs.

Article 22

1. States Parties shall take
appropriate measures to ensure
that a child who is seeking refu-
gee status or who is considered
a refugee in accordance with
applicable international or do-
mestic law and procedures
shall, whether unaccompanied
or accompanied by his or her
parents or by any other person,
receive appropriate protection
and humanitarian assistance in
the enjoyment of applicable
rights set forth in the present
Convention and in other inter-
national human rights or hu-
manitarian instruments to
which the said States are Par-
ties.

2. For this purpose, States
Parties shall provide, as they
consider appropriate, co-oper-
ation in any efforts by the
United Nations and other com-
petent intergovernmental or-
ganizations or non-governmen-
tal organizations co-operating
with the United Nations to pro-
tect and assist such a child and
to trace the parents or other
members of the family of any
refugee child in order to obtain
information necessary for re-
unification with his or her fam-
ily. In cases where no parents
or other members of the family
can be found, the child shall be
accorded the same protection
as any other child permanently
or temporarily deprived of his
or her family environment for

tilatéraux, selon les cas, et
s'efforcent dans ce cadre de
veiller à ce que les place-
ments d'enfants à l'étranger
soient effectués par des
autorités ou des organes
compétents.

Article 22

1. Les Etats parties prennent
les mesures appropriées pour
qu'un enfant qui cherche à ob-
tenir le statut de réfugié ou qui
est considéré comme réfugié en
vertu des règles et procédures
du droit international ou natio-
nal applicable, qu'il soit seul ou
accompagné de ses père et
mère ou de toute autre per-
sonne, bénéficie de la protec-
tion et de l'assistance humani-
taire voulues pour lui permettre
de jouir des droits que lui re-
connaissent la présente
Convention et les autres instru-
ments internationaux relatifs
aux droits de l'homme ou de
caractère humanitaire aux-
quels lesdits Etats sont parties.

2. A cette fin, les Etats parties
collaborent, selon qu'ils le ju-
gent nécessaire, à tous les ef-
forts faits par l'Organisation
des Nations Unies et les autres
organisations intergouverne-
mentales ou non gouvernemen-
tales compétentes collaborant
avec l'Organisation des Na-
tions Unies pour protéger et
aider les enfants qui se trouvent
en pareille situation et pour re-
chercher les père et mère ou
autres membres de la famille de
tout enfant réfugié en vue
d'obtenir les renseignements
nécessaires pour le réunir à sa
famille. Lorsque ni le père, ni la
mère, ni aucun autre membre
de la famille ne peut être re-
trouvé, l'enfant se voit accor-
der, selon les principes énoncés

multilaterale ordninger el-
ler aftaler og tilstræbe in-
den for disse rammer at sik-
re, at anbringelsen af bar-
net i et andet land sker gen-
nem ansvarlige myndighe-
der eller organer.

Artikel 22

1. Deltagerstaterne skal tage
passende forholdsregler til at
sikre, at et barn, som søger
flygtningestatus, eller som an-
ses som flygtning i overens-
stemmelse med gældende in-
ternational eller national ret og
praksis, uanset om det kommer
alene eller er ledsaget af sine
forældre eller af en anden per-
son, får passende beskyttelse
og humanitær bistand og nyder
de rettigheder, som er angivet i
denne konvention og i andre
internationale instrumenter
vedrørende menneskerettighe-
der eller humanitære forhold,
hvori den pågældende stat del-
tager.

2. Med dette for øje skal del-
tagerstaterne i det omfang, de
anser det for passende, samar-
bejde om enhver bestræbelse
udfoldet af De Forenede Na-
tioner og andre ansvarlige mel-
lemstatslige organisationer el-
ler private organisationer, der
samarbejder med De Forenede
Nationer, med henblik på at
beskytte og bistå et sådant barn
og på at spore forældrene eller
andre medlemmer af familien
til ethvert barn, der er flygtning,
med det formål at opnå de op-
lysninger, der er nødvendige
for at barnet skal kunne genfor-
enes med sin familie. Såfremt
ingen af forældrene eller andre
familiemedlemmer kan findes,
skal barnet nyde samme be-
skyttelse som ethvert andet
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any reason, as set forth in the
present Convention.

Article 23

1. States Parties recognize
that a mentally or physically
disabled child should enjoy a
full and decent life, in condi-
tions which ensure dignity,
promote self-reliance and fa-
cilitate the child's active par-
ticipation in the community.

2. States Parties recognize
the right of the disabled child to
special care and shall encour-
age and ensure the extension,
subject to available resources,
to the eligible child and those
responsible for his or her care,
of assistance for which applica-
tion is made and which is ap-
propriate to the child's condi-
tion and to the circumstances
of the parents or others caring
for the child.

3. Recognizing the special
needs of a disabled child, as-
sistance extended in accord-
ance with paragraph 2 of the
present article shall be pro-
vided free of charge, whenever
possible, taking into account
the financial resources of the
parents or others caring for the
child, and shall be designed to
ensure that the disabled child
has effective access to and re-
ceives education, training,
health care services, rehabilita-
tion services, preparation for
employment and recreation op-
portunities in a manner condu-
cive to the child's achieving the
fullest possible social integra-
tion and individual develop-
ment, including his or her cul-

dans la présente Convention, la
même protection que tout autre
enfant définitivement ou tem-
porairement privé de son mi-
lieu familial pour quelque rai-
son que ce soit.

Article 23

1. Les Etats parties recon-
naissent que les enfants menta-
lement ou physiquement han-
dicapés doivent mener une vie
pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent
leur dignité, favorisent leur
autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de
la collectivité.

2. Les Etats parties recon-
naissent le droit des enfants
handicapés de bénéficier de
soins spéciaux et encouragent
et assurent, dans la mesure des
ressources disponibles, l'oc-
troi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les
conditions requises et à ceux
qui en ont la charge, d'une aide
adaptée à l'état de l'enfant et à
la situation de ses parents ou de
ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins par-
ticuliers des enfants handi-
capés, l'aide fournie conformé-
ment au paragraphe 2 du pré-
sent article est gratuite chaque
fois qu'il est possible, compte
tenu des ressources financières
de leurs parents ou de ceux à
qui l'enfant est confié, et elle est
conçue de telle sorte que les en-
fants handicapés aient effecti-
vement accès à l'éducation, à la
formation, aux soins de santé, à
la rééducation, à la préparation
à l'emploi et aux activités ré-
créatives, et bénéficient de ces
services de façon propre à assu-
rer une intégration sociale aus-
si complète que possible et leur
épanouissement personnel, y

barn, der permanent eller mid-
lertidigt er afskåret fra sine fa-
miliemæssige omgivelser uan-
set årsagen, i overensstemmelse
med denne konvention.

Artikel 23

1. Deltagerstaterne anerken-
der, at et psykisk eller fysisk
handicappet barn bør have et
indholdsrigt og menneskevær-
digt liv under forhold, der sik-
rer værdighed, fremmer selvtil-
liden og medvirker til barnets
aktive deltagelse i samfundsli-
vet.

2. Deltagerstaterne anerken-
der det handicappede barns ret
til særlig omsorg og skal inden
for rammerne af de midler, der
er til rådighed, arbejde for at
sikre det berettigede barn og
dem, der er ansvarlige for dets
omsorg, bistand, hvorom der er
indgivet ansøgning, og som er
rimelig under hensyn til bar-
nets tilstand og til omstændig-
hederne for forældrene eller
andre, der passer barnet.

3. I erkendelse af et handi-
cappet barns særlige behov
skal bistand, der ydes i henhold
til stk. 2, være gratis, når dette
er muligt, idet der tages hensyn
til forældrenes økonomiske
formåen eller den økonomiske
formåen hos andre, der passer
barnet, og skal udformes med
henblik på at sikre, at det han-
dicappede barn har fuld ad-
gang til og modtager undervis-
ning, uddannelse, sundheds-
pleje, revalidering, forberedel-
se til arbejdslivet og mulighe-
der for fritidsadspredelse, alt
på en måde, der bedst muligt
fremmer barnets sociale tilpas-
ning og personlige udvikling,
herunder dets kulturelle og ån-
delige udvikling.



19

tural and spiritual develop-
ment.

4. States Parties shall pro-
mote, in the spirit of interna-
tional co-operation, the ex-
change of appropriate informa-
tion in the field of preventive
health care and of medical,
psychological and functional
treatment of disabled children,
including dissemination of and
access to information concern-
ing methods of rehabilitation,
education and vocational ser-
vices, with the aim of enabling
States Parties to improve their
capabilities and skills and to
widen their experience in these
areas. In this regard, particular
account shall be taken of the
needs of developing countries.

compris dans le domaine cultu-
rel et spirituel.

4. Dans un esprit de coopéra-
tion internationale, les Etats
parties favorisent l'échange
d'informations pertinentes
dans le domaine des soins de
santé préventifs et du traite-
ment médical, psychologique
et fonctionnel des enfants han-
dicapés, y compris par la diffu-
sion d'informations concernant
les méthodes de rééducation et
les services de formation pro-
fessionnelle, ainsi que l'accès à
ces données, en vue de permet-
tre aux Etats parties d'amélio-
rer leurs capacités et leurs com-
pétences et d'élargir leur expe-
rience dans ces domaines. A cet
égard, il est tenu particulière-
ment compte des besoins des
pays en développement.

4. Deltagerstaterne skal i det
internationale samarbejdes
ånd fremme udveksling af pas-
sende information om forebyg-
gende sundhedspleje og medi-
cinsk, psykologisk og funktio-
nel behandling af handicappe-
de børn, herunder spredning af
og adgang til information om
former for revalidering, under-
visning og erhvervsvejledning,
med henblik på at gøre det mu-
ligt for deltagerstaterne at for-
bedre deres formåen og kunnen
og at udvide deres erfaring på
disse områder. I den henseende
skal der tages særligt hensyn til
udviklingslandenes behov.

Article 24

1. States Parties recognize
the right of the child to the en-
joyment of the highest attain-
able standard of health and to
facilities for the treatment of ill-
ness and rehabilitation of
health. States Parties shall
strive to ensure that no child is
deprived of his or her right of
access to such health care ser-
vices.

2. States Parties shall pursue
full implementation of this
right and, in particular, shall
take appropriate measures:

(a) To diminish infant and
child mortality;

(b) To ensure the provision of
necessary medical assist-
ance and health care to all
children with emphasis on
the development of pri-
mary healthcare;

(c) To combat disease and
malnutrition, including

Article 24

1. Les Etats parties recon-
naissent le droit de l'enfant de
jouir du meilleur état de santé
possible et de bénéficier de ser-
vices médicaux et de rééduca-
tion. Ils s'efforcent de garantir
qu'aucun enfant ne soit privé
du droit d'avoir accès à ces ser-
vices.

2. Les Etats parties s'effor-
cent d'assurer la réalisation in-
tégrale du droit susmentionné
et, en particulier, prennent les
mesures appropriées pour:
(a) Réduire la mortalité parmi

les nourrissons et les en-
fants;

(b) Assurer à tous les enfants
l'assistance médicale et les
soins de santé nécessaires,
l'accent étant mis sur le dé-
veloppement des soins de
santé primaires;

(c) Lutter contre la maladie et
la malnutrition, y compris

Artikel 24

1. Deltagerstaterne anerken-
der barnets ret til at nyde den
højest opnåelige sundhedstil-
stand, adgang til at få sygdoms-
behandling og genoprettelse af
helbredet. Deltagende stater
skal stræbe mod at sikre, at in-
tet barn fratages sin ret til ad-
gang til at opnå sådan behand-
ling og pleje.

2. Deltagerstaterne skal ar-
bejde for fuld gennemførelse af
denne ret og især tage passende
forholdsregler for:

(a) at formindske spædbørns-
og børnedødeligheden ;

(b) at sikre ydelsen af nødven-
dig lægelig bistand og
sundhedspleje til alle børn
med særlig vægt på udvik-
ling af den primære sund-
hedspleje ;

(c) at bekæmpe sygdom og un-
derernæring, herunder in-
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within the framework of
primary health care,
through, inter alia, the ap-
plication of readily avail-
able technology and
through the provision of
adequate nutritious foods
and clean drinking-water,
taking into consideration
the dangers and risks of en-
vironmental pollution;

(d) To ensure appropriate pre-
natal and post-natal health
care for mothers ;

(e) To ensure that all segments
of society, in particular par-
ents and children, are in-
formed, have access to edu-
cation and are supported in
the use of basic knowledge
of child health and nutri-
tion, the advantages of
breast-feeding, hygiene
and environmental sanita-
tion and the prevention of
accidents;

(f) To develop preventive
health care, guidance for
parents and family plan-
ning education and ser-
vices.

3. States Parties shall take all
effective and appropriate
measures with a view to abol-
ishing traditional practices
prejudicial to the health of
children.

4. States Parties undertake to
promote and encourage inter-
national co-operation with a
view to achieving progressively
the full realization of the right
recognized in the present ar-
ticle. In this regard, particular
account shall be taken of the
needs of developing countries.

dans le cadre des soins de
santé primaires, grâce no-
tamment à l'utilisation de
techniques aisément dispo-
nibles et à la fourniture
d'aliments nutritifs et d'eau
potable, compte tenu des
dangers et des risques de
pollution du milieu natu-
rel;

(d) Assurer aux mères des
soins prénatals et postna-
tals appropriés;

(e) Faire en sorte que tous les
groupes de la société, en
particulier les parents et les
enfants, reçoivent une in-
formation sur la santé et la
nutrition de l'enfant, les
avantages de l'allaitement
au sein, l'hygiène et la salu-
brité de l'environnement et
la prévention des acci-
dents, et bénéficient d'une
aide leur permettant de
mettre à profit cette infor-
mation ;

(f) Développer les soins de
santé préventifs, les
conseils aux parents et
l'éducation et les services
en matière de planification
familiale.

3. Les Etats parties prennent
toutes les mesures efficaces ap-
propriées en vue d'abolir les
pratiques traditionnelles préju-
diciables à la santé des enfants.

4. Les Etats parties s'enga-
gent à favoriser et à encourager
la coopération internationale
en vue d'assurer progressive-
ment la pleine réalisation du
droit reconnu dans le présent
article. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des
besoins des pays en développe-
ment.

den for rammerne af den
primære sundhedspleje,
blandt andet ved anvendel-
se af let tilgængelig tekno-
logi og gennem ydelse af
tilstrækkelig og nærende
mad og rent drikkevand
under hensyntagen til de
farer og risici, der er knyttet
til forurening af miljøet;

(d) at sikre kvinder passende
svangerskabs- og barsels-
pleje;

(e) at sikre, at alle grupper i
samfundet, særligt foræl-
dre og børn, oplyses om og
har adgang til undervisning
og støttes i brugen af
grundlæggende viden om
børns sundhed og ernæ-
ring, fordelene ved amning,
hygiejne og rengøring af
omgivelserne og forebyg-
gelse af uheld;

(f) at udvikle forebyggende
sundhedspleje, rådgivning
af forældre, samt undervis-
ning og bistand i forbindel-
se med familieplanlægning.

3. Deltagerstaterne skal tage
alle effektive og passende for-
holdsregler med henblik på af-
skaffelse af traditionsbundne
ritualer, som er skadelige for
børns sundhed.

4. Deltagerstaterne forpligter
sig til at fremme og opmuntre
internationalt samarbejde med
henblik på gradvis at opnå
fuldstændig gennemførelse af
den i denne artikel anerkendte
ret. I denne henseende skal der
tages særligt hensyn til udvik-
lingslandenes behov.
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Article 25

States Parties recognize the
right of a child who has been
placed by the competent auth-
orities for the purposes of care,
protection or treatment of his
or her physical or mental
health, to a periodic review of
the treatment provided to the
child and all other circumstan-
ces relevant to his or her place-
ment.

Article 26

1. States Parties shall recog-
nize for every child the right to
benefit from social security, in-
cluding social insurance, and
shall take the necessary
measures to achieve the full
realization of this right in ac-
cordance with their national
law.

2. The benefits should, where
appropriate, be granted, taking
into account the resources and
the circumstances of the child
and persons having responsi-
bility for the maintenance of
the child, as well as any other
consideration relevant to an
application for benefits made
by or on behalf of the child.

Article 27

1. States Parties recognize
the right of every child to a
standard of living adequate for
the child's physical, mental,
spiritual, moral and social de-
velopment.

2. The parent(s) or others re-
sponsible for the child have the
primary responsibility to se-
cure, within their abilities and
financial capacities, the condi-
tions of living necessary for the
child's development.

Article 25

Les Etats parties reconnais-
sent à l'enfant qui a été placé
par les autorités compétentes
pour recevoir des soins, une
protection ou un traitement
physique ou mental, le droit à
un examen périodique dudit
traitement et de toute autre cir-
constance relative à son place-
ment.

Article 26

1. Les Etats parties recon-
naissent à tout enfant le droit
de bénéficier de la sécurité so-
ciale, y compris les assurances
sociales, et prennent les me-
sures nécessaires pour assurer
la pleine réalisation de ce droit
en conformité avec leur législa-
tion nationale.

2. Les prestations doivent,
lorsqu'il y a lieu, être accordées
compte tenu des ressources et
de la situation de l'enfant et des
personnes responsables de son
entretien, ainsi que de toute
autre considération applicable
à la demande de prestation
faite par l'enfant ou en son
nom.

Article 27

1. Les Etats parties recon-
naissent le droit de tout enfant
à un niveau de vie suffisant
pour permettre son développe-
ment physique, mental, spiri-
tuel, moral et social.

2. C'est aux parents ou autres
personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier
chef la responsabilité d'assurer,
dans les limites de leurs possi-
bilités et de leurs moyens finan-
ciers, les conditions de vie né-
cessaires au développement de
l'enfant.

Artikel 25

Deltagerstaterne anerkender
retten for et barn, der af de an-
svarlige myndigheder er blevet
anbragt for at få pleje, beskyt-
telse eller behandling af hensyn
til sin fysiske eller psykiske
sundhed, til periodisk gennem-
gang af den behandling, som
barnet får, og af alle andre om-
stændigheder vedrørende dets
anbringelse.

Artikel 26

1. Deltagerstaterne skal
anerkende ethvert barns ret til
at nyde godt af social sikker-
hed, herunder social forsikring,
og skal tage de nødvendige for-
holdsregler for at opnå uind-
skrænket opnåelse af denne ret
i overensstemmelse med natio-
nal ret.

2. Hvor det er hensigtsmæs-
sigt bør bistanden ydes under
hensyntagen til de forhånden-
værende midler og omstændig-
hederne, for barnet og de per-
soner, der har ansvaret for bar-
nets underhold, og til enhver
anden omstændighed af betyd-
ning for en bistandsansøgning
indgivet af barnet eller på det-
tes vegne.

Artikel 27

1. Deltagerstaterne anerken-
der ethvert barns ret til den le-
vestandard, der kræves for bar-
nets fysiske, psykiske, åndelige,
moralske og sociale udvikling.

2. Forældrene eller andre
med ansvar for barnet har ho-
vedansvaret for efter evne og
økonomisk formåen at sikre de
levevilkår, der er nødvendige
for barnets udvikling.
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3. States Parties, in accord-
ance with national conditions
and within their means, shall
take appropriate measures to
assist parents and others re-
sponsible for the child to im-
plement this right and shall in
case of need provide material
assistance and support pro-
grammes, particularly with re-
gard to nutrition, clothing and
housing.

4. States Parties shall take all
appropriate measures to secure
the recovery of maintenance
for the child from the parents or
other persons having financial
responsibility for the child,
both within the State Party and
from abroad. In particular,
where the person having finan-
cial responsibility for the child
lives in a State different from
that of the child, States Parties
shall promote the accession to
international agreements or the
conclusion of such agreements,
as well as the making of other
appropriate arrangements.

3. Les Etats parties adoptent
les mesures appropriées,
compte tenu des conditions na-
tionales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les
parents et autres personnes
ayant la charge de l'enfant à
mettre en oeuvre ce droit et of-
frent, en cas de besoin, une as-
sistance materielle et des pro-
grammes d'appui, notamment
en ce qui concerne l'alimenta-
tion, le vêtement et le logement.

4. Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées
en vue d'assurer le recouvre-
ment de la pension alimentaire
de l'enfant auprès de ses pa-
rents ou des autres personnes
ayant une responsabilité finan-
cière à son égard, que ce soit
sur leur territoire ou à l'étran-
ger. En particulier, pour tenir
compte des cas où la personne
qui a une responsabilité finan-
cière a l'égard de l'enfant vit
dans un Etat autre que celui de
l'enfant, les Etats parties favo-
risent l'adhésion à des accords
internationaux ou la conclu-
sion de tels accords ainsi que
l'adoption de tous autres arran-
gements appropriés.

3. Deltagerstaterne skal i
overensstemmelse med natio-
nale forhold og inden for deres
evner og økonomiske mulighe-
der træffe passende forholds-
regler for at bistå forældre og
andre med ansvar for barnet
med at gennemføre denne ret
og skal i tilfælde af behov der-
for yde materiel bistand og ud-
arbejde støtteprogrammer, især
med hensyn til ernæring, be-
klædning og bolig.

4. Deltagerstaterne skal træf-
fe alle passende forholdsregler
til at sikre inddrivelse af under-
holdsbidrag til barnet fra foræl-
drene eller andre personer med
økonomisk ansvar for barnet,
både i deltagerstaten og i ud-
landet. Især i tilfælde, hvor den
person, der har det økonomiske
ansvar for barnet er bosat i en
anden stat end barnet, skal del-
tagerstaterne fremme tilslut-
ning til internationale aftaler
eller til indgåelse af sådanne af-
taler samt indføre andre pas-
sende ordninger.

Article 28

1. States Parties recognize
the right of the child to educa-
tion, and with a view to achiev-
ing this right progressively and
on the basis of equal oppor-
tunity, they shall, in particular:
(a) Make primary education

compulsory and available
free to all;

(b) Encourage the develop-
ment of different forms of
secondary education, in-
cluding general and voca-
tional education, make
them available and ac-
cessible to every child, and

Article 28

1. Les Etats parties recon-
naissent le droit de l'enfant à
l'éducation, et en particulier,
en vue d'assurer l'exercice de
ce droit progressivement et sur
la base de l'égalité des chances :
(a) Ils rendent l'enseignement

primaire obligatoire et gra-
tuit pour tous ;

(b) Ils encouragent l'organisa-
tion de différentes formes
d'enseignement secon-
daire, tant général que pro-
fessionnel, les rendent
ouvertes et accessibles à
tout enfant, et prennent des

Artikel 28

1. Deltagerstaterne anerken-
der barnets ret til uddannelse,
og med henblik på gradvis at
opnå denne ret og på grundlag
af ligestillingsprincippet skal
de især:
(a) gøre grunduddannelse

tvungen og gratis tilgænge-
lig for alle ;

(b) opmuntre udviklingen af
forskellige former for ud-
dannelse, der følger efter
grunduddannelsen, herun-
der almindelig og faglig ud-
dannelse, gøre disse tilgæn-
gelige og opnåelige for et-
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take appropriate measures
such as the introduction of
free education and offering
financial assistance in case
ofneed;

(c) Make higher education ac-
cessible to all on the basis
of capacity by every appro-
priate means ;

(d) Make educational and vo-
cational information and
guidance available and ac-
cessible to all children;

(e) Take measures to encour-
age regular attendance at
schools and the reduction
of drop-out rates.

2. States Parties shall take all
appropriate measures to ensure
that school discipline is admin-
istered in a manner consistent
with the child's human dignity
and in conformity with the
present Convention.

3. States Parties shall pro-
mote and encourage interna-
tional co-operation in matters
relating to education, in par-
ticular with a view to contribut-
ing to the elimination of ignor-
ance and illiteracy throughout
the world and facilitating ac-
cess to scientific and technical
knowledge and modern teach-
ing methods. In this regard,
particular account shall be
taken of the needs of develo-
ping countries.

mesures appropriées, telles
que l'instauration de la gra-
tuité de l'enseignement et
l'offre d'une aide finan-
cière en cas de besoin ;

(c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur,
en fonction des capacités
de chacun, par tous les
moyens appropriés;

(d) Ils rendent ouvertes et ac-
cessibles à tout enfant l'in-
formation et l'orientation
scolaires et profession-
nelles;

(e) Ils prennent des mesures
pour encourager la régula-
rité de la fréquentation sco-
laire et la réduction des
taux d'abandon scolaire.

2. Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que la disci-
pline scolaire soit appliquée
d'une manière compatible avec
la dignité de l'enfant en tant
qu'être humain et conformé-
ment à la présente Convention.

3. Les Etats parties favori-
sent et encouragent la coopéra-
tion internationale dans le do-
maine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éli-
miner l'ignorance et l'analpha-
bétisme dans le monde et de fa-
ciliter l'accès aux connais-
sances scientifiques et techni-
ques et aux méthodes d'ensei-
gnement modernes. A cet
égard, il est tenu particulière-
ment compte des besoins des
pays en développement.

hvert barn og træffe pas-
sende forholdsregler, så-
som indførelse af gratis ud-
dannelse og tilbud om øko-
nomisk bistand i trangstil-
fælde;

(c) gøre højere uddannelse op-
nåelig for alle inden for
rammerne af deres evner og
med alle passende midler;

(d) gøre studievejledning og
erhvervsvejledning tilgæn-
gelig og opnåelig for alle
børn;

(e) træffe forholdsregler for at
opmuntre regelmæssig del-
tagelse i skolegang og be-
grænse frafald.

2. Deltagerstaterne skal træf-
fe alle passende forholdsregler
for at sikre, at disciplinen i sko-
len administreres på en måde,
der tilgodeser barnets værdig-
hed som menneske og er i over-
ensstemmelse med denne kon-
vention.

3. Deltagerstaterne skal
fremme og støtte internationalt
samarbejde om uddannelses-
spørgsmål, især med henblik
på at bidrage til afskaffelse af
uvidenhed og analfabetisme
overalt i verden og lette adgan-
gen til videnskabelig og teknisk
viden og moderne undervis-
ningsmetoder. I denne hense-
ende skal der tages særligt hen-
syn til udviklingslandenes be-
hov.
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Article 29

1. States Parties agree that
the education of the child shall
be directed to :
(a) The development of the

child's personality, talents
and mental and physical
abilities to their fullest
potential;

(b) The development of re-
spect for human rights and
fundamental freedoms, and
for the principles enshrined
in the Charter of the United
Nations;

(c) The development of re-
spect for the child's par-
ents, his or her own cultural
identity, language and
values, for the national
values of the country in
which the child is living,
the country from which he
or she may originate, and
for civilizations different
from his or her own ;

(d) The preparation of the
child for responsible life in
a free society, in the spirit
of understanding, peace,
tolerance, equality of sexes,
and friendship among all
peoples, ethnic, national
and religious groups and
persons of indigenous
origin;

(e) The development of re-
spect for the natural envi-
ronment.

2. No part of the present ar-
ticle or article 28 shall be con-
strued so as to interfere with the
liberty of individuals and
bodies to establish and direct
educational institutions, sub-
ject always to the observance of
the principles set forth in para-
graph 1 of the present article
and to the requirements that

Article 29

1. Les Etats parties convien-
nent que l'éducation de l'en-
fant doit viser à :
(a) Favoriser l'épanouisse-

ment de la personnalité de
l'enfant et le développe-
ment de ses dons et de ses
aptitudes mentales et phy-
siques, dans toute la me-
sure de leurs potentialités ;

(b) Inculquer à l'enfant le res-
pect des droits de l'homme
et des libertés fondamen-
tales, et des principes
consacrés dans la Charte
des Nations Unies;

(c) Inculquer à l'enfant le res-
pect de ses parents, de son
identité, de sa langue et de
ses valeurs culturelles, ainsi
que le respect des valeurs
nationales du pays dans le-
quel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des
civilisations différentes de
la sienne;

(d) Préparer l'enfant à assumer
les responsabilités de la vie
dans une société libre, dans
un esprit de compréhen-
sion, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et
d'amitié entre tous les peu-
ples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et
avec les personnes d'ori-
gine autochtone;

(e) Inculquer à l'enfant le res-
pect du milieu naturel.

2. Aucune disposition du
présent article ou de l'article 28
ne sera interprétée d'une ma-
nière qui porte atteinte à la li-
berté des personnes physiques
ou morales de créer et de diri-
ger des établissements d'ensei-
gnement, à condition que les
principes énoncés au para-
graphe 1 du présent article

Artikel 29

1. Deltagerstaterne er enige
om, at uddannelsen af barnet
skal have til hensigt at
(a) udvikle barnets muligheder

i relation til personlighed,
evner og psykiske og fysi-
ske formåen fuldt ud ;

(b) udvikle respekt for menne-
skerettighederne og de
grundlæggende frihedsret-
tigheder og for de princip-
per, der er nedfældet i De
Forenede Nationers Pagt;

(c) udvikle respekt for barnets
forældre, dets egen kultu-
relle identitet, sprog og
værdier, og for de nationale
værdier i det land, hvor
barnet er bosat, og i landet,
hvorfra barnet oprindeligt
stammer og for kulturer,
der adskiller sig fra barnets
egen kultur;

(d) forberede barnet til et an-
svarligt liv i et frit samfund
i en ånd af forståelse, fred,
tolerance, ligestilling af
kønnene og venskab mel-
lem alle folk, etniske, natio-
nale og religiøse grupper
og personer, som tilhører
urbefolkninger;

(e) udvikle respekt for det na-
turlige miljø.

2. Ingen del af denne artikel
eller artikel 28 må fortolkes
som indblanding i enkeltperso-
ners eller organisationers fri-
hed til at oprette og lede under-
visningsinstitutioner. Der skal
dog til enhver tid tages hensyn
til de i denne artikels stykke 1
fastslåede principper samt til
kravene om, at uddannelse i så-
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the education given in such in-
stitutions shall conform to such
minimum standards as may be
laid down by the State.

Article 30

In those States in which eth-
nic, religious or linguistic mi-
norities or persons of indigen-
ous origin exist, a child belong-
ing to such a minority or who is
indigenous shall not be denied
the right, in community with
other members of his or her
group, to enjoy his or her own
culture, to profess and practise
his or her own religion, or to
use his or her own language.

Article 31

1. States Parties recognize
the right of the child to rest and
leisure, to engage in play and
recreational activities appro-
priate to the age of the child
and to participate freely in cul-
tural life and the arts.

2. States Parties shall respect
and promote the right of the
child to participate fully in cul-
tural and artistic life and shall
encourage the provision of ap-
propriate and equal oppor-
tunities for cultural, artistic,
recreational and leisure activ-
ity.

Article 32

1. States Parties recognize
the right of the child to be pro-
tected from economic exploita-
tion and from performing any
work that is likely to be hazar-
dous or to interfere with the
child's education, or to be
harmful to the child's health or
physical, mental, spiritual,
moral or social development.

soient respectés et que l'éduca-
tion dispensée dans ces établis-
sements soit conforme aux
normes minimales que l'Etat
aura prescrites.

Article 30

Dans les Etats où il existe des
minorités ethniques, reli-
gieuses ou linguistiques ou des
personnes d'origine autochto-
ne, un enfant autochtone ou
appartenant à une de ces mino-
rités ne peut être privé du droit
d'avoir sa propre vie culturelle,
de professer et de pratiquer sa
propre religion ou d'employer
sa propre langue en commun
avec les autres membres de son
groupe.

Article 31

1. Les Etats parties recon-
naissent à l'enfant le droit au
repos et aux loisirs, de se livrer
au jeu et à des activités récréa-
tives propres à son âge, et de
participer librement à la vie
culturelle et artistique.

2. Les Etats parties respec-
tent et favorisent le droit de
l'enfant de participer pleine-
ment à la vie culturelle et artis-
tique, et encouragent l'organi-
sation à son intention de
moyens appropriés de loisirs et
d'activités récréatives, artisti-
ques et culturelles, dans des
conditions d'égalité.

Article 32

1. Les Etats parties recon-
naissent le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploi-
tation économique et de n'être
astreint à aucun travail com-
portant des risques ou suscepti-
ble de compromettre son édu-
cation ou de nuire à sa santé ou
à son développement physique,
mental, spirituel, moral ou so-
cial.

danne institutioner opfylder de
af staten foreskrevne mini-
mumsregler.

Artikel 30

I stater, hvor der er etniske,
religiøse eller sproglige min-
dretal eller personer tilhørende
urbefolkninger, skal et barn,
der tilhører et sådant mindretal
eller en sådan urbefolkning, ik-
ke nægtes retten til i fællesskab
med andre medlemmer af sin
gruppe, at udøve sin egen kul-
tur, at bekende sig til og udøve
sin egen religion eller at bruge
sit eget sprog.

Artikel 31

1. Deltagerstaterne anerken-
der barnets ret til hvile og fritid,
til at lege og dyrke fritidsinter-
esser, som er passende for bar-
nets alder, og til frit at deltage i
det kulturelle og kunstneriske
liv.

2. Deltagerstaterne skal re-
spektere og fremme barnets ret
til fuld deltagelse i det kulturel-
le og kunstneriske liv og skal
opmuntre til, at der stilles pas-
sende og lige muligheder til rå-
dighed for kulturel, kunstne-
risk, fritidspræget og rekreativ
udfoldelse.

Artikel 32

1. Deltagerstaterne anerken-
der barnets ret til beskyttelse
mod økonomisk udnyttelse og
mod at skulle udføre arbejde,
som kan være farligt, gribe ind i
barnets uddannelse, eller skade
barnets sundhed eller dets fysi-
ske, psykiske, åndelige, moral-
ske eller sociale udvikling.
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2. States Parties shall take
legislative, administrative, so-
cial and educational measures
to ensure the implementation
of the present article. To this
end, and having regard to the
relevant provisions of other in-
ternational instruments, States
Parties shall in particular:

(a) Provide for a minimum age
or minimum ages for ad-
mission to employment;

(b) Provide for appropriate
regulation of the hours and
conditions of employment;

(c) Provide for appropriate
penalties or other sanctions
to ensure the effective en-
forcement of the present ar-
ticle.

2. Les Etats parties prennent
des mesures législatives, admi-
nistratives, sociales et éduca-
tives pour assurer l'application
du présent article. A cette fin, et
compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instru-
ments internationaux, les Etats
parties, en particulier :

(a) Fixent un âge minimum ou
des âges minimums d'ad-
mission à l'emploi ;

(b) Prévoient une réglementa-
tion appropriée des ho-
raires de travail et des
conditions d'emploi;

(c) Prévoient des peines ou
autres sanctions appro-
priées pour assurer l'appli-
cation effective du présent
article.

2. Deltagerstaterne skal træf-
fe lovgivningsmæssige, admini-
strative, sociale og uddannel-
sesmæssige foranstaltninger
for at sikre gennemførelsen af
denne artikel. Med henblik
herpå og under hensyn til ved-
kommende bestemmelser i an-
dre internationale instrumen-
ter, skal deltagerstaterne især:
(a) fastsætte en minimumsal-

der eller minimumsaldre
for adgang til ansættelse ;

(b) fastsætte en passende regu-
lering af arbejdstider og ar-
bejdsvilkår, og

(c) fastsætte passende straf el-
ler andre sanktioner for at
sikre effektiv håndhævelse
af denne artikel.

Article 33

States Parties shall take all
appropriate measures, includ-
ing legislative, administrative,
social and educational
measures, to protect children
from the illicit use of narcotic
drugs and psychotropic sub-
stances as defined in the rele-
vant international treaties, and
to prevent the use of children in
the illicit production and traf-
ficking of such substances.

Article 33

Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées,
y compris des mesures législa-
tives, administratives, sociales
et éducatives, pour protéger les
enfants contre l'usage illicite de
stupéfiants et de substances
psychotropes, tels que les défi-
nissent les conventions interna-
tionales pertinentes, et pour
empêcher que des enfants ne
soient utilisés pour la produc-
tion et le trafic illicites de ces
substances.

Artikel 33

Deltagerstaterne skal træffe
alle passende forholdsregler,
herunder lovgivningsmæssige,
administrative, sociale og ud-
dannelsesmæssige forholdsreg-
ler for at beskytte børn mod
ulovlig brug af narkotika og
psykotrope stoffer som define-
ret i vedkommende internatio-
nale traktater, og til at forebyg-
ge, at børn anvendes til ulovlig
produktion af og handel med
sådanne stoffer.

Article 34

States Parties undertake to
protect the child from all forms
of sexual exploitation and sex-
ual abuse. For these purposes,
States Parties shall in particular
take all appropriate national,
bilateral and multilateral
measures to prevent:

Article 34

Les Etats parties s'engagent
à protéger l'enfant contre
toutes les formes d'exploitation
sexuelle et de violence sexuelle.
A cette fin, les Etats prennent
en particulier toutes les me-
sures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilaté-
ral pour empêcher:

Artikel 34

Deltagerstaterne påtager sig
at beskytte barnet mod alle for-
mer for seksuel udnyttelse og
seksuel misbrug. Med henblik
herpå skal deltagerstaterne
især tage alle passende natio-
nale, bilaterale og multilaterale
forholdsregler for at forhindre :
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(a) The inducement or coer-
cion of a child to engage in
any unlawful sexual activ-
ity;

(b) The exploitative use of
children in prostitution or
other unlawful sexual prac-
tices ;

(c) The exploitative use of
children in pornographic
performances and materi-
als.

Article 35

States Parties shall take all
appropriate national, bilateral
and multilateral measures to
prevent the abduction of, the
sale of or traffic in children for
any purpose or in any form.

Article 36

States Parties shall protect
the child against all other forms
of exploitation prejudicial to
any aspects of the child's wel-
fare.

Article 37

States Parties shall ensure
that:
(a) No child shall be subjected

to torture or other cruel, in-
human or degrading treat-
ment or punishment.
Neither capital punish-
ment nor life imprisonment
without possibility of re-
lease shall be imposed for
offences committed by per-
sons below eighteen years
ofage;

(b) No child shall be deprived
of his or her liberty unlaw-
fully or arbitrarily. The ar-
rest, detention or imprison-
ment of a child shall be in
conformity with the law

(a) Que des enfants ne soient
incités ou contraints à se li-
vrer à une activité sexuelle
illégale;

(b) Que des enfants ne soient
exploités à des fins de pros-
titution ou autres pratiques
sexuelles illégales;

(c) Que dés enfants ne soient
exploités aux fins de la pro-
duction de spectacles ou de
matériel de caractère por-
nographique.

Article 35

Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées
sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin
que ce soit et sous quelque
forme que ce soit.

Article 36

Les Etats parties protègent
l'enfant contre toutes autres
formes d'exploitation préjudi-
ciables à tout aspect de son
bien-être.

Article 37

Les Etats parties veillent à ce
que:
(a) Nul enfant ne soit soumis à

la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants. Ni la
peine capitale ni l'empri-
sonnement à vie sans possi-
bilité de libération ne doi-
vent être prononcés pour
les infractions commises
par des personnes âgées de
moins de dix-huit ans ;

(b) Nul enfant ne soit privé de
liberté de façon illégale ou
arbitraire. L'arrestation, la
détention ou l'emprisonne-
ment d'un enfant doit être
en conformité avec la loi,

(a) at et barn overtales eller
tvinges til at deltage i nogen
form for ulovlig seksuel ak-
tivitet;

(b) at børn udnyttes til prosti-
tution eller andre former
for ulovlig seksuel aktivi-
tet;

(c) at børn udnyttes i porno-
grafiske forestillinger og
materialer.

Artikel 35

Deltagerstaterne skal træffe
alle passende nationale, bilate-
rale og multilaterale forholds-
regler med henblik på at fore-
bygge bortførelse, salg eller
handel med børn til noget for-
mål og i nogen form.

Artikel 36

Deltagerstaterne skal beskyt-
te barnet mod alle andre former
for udnyttelse, der på nogen
måde kan skade barnet.

Artikel 37

Deltagerstaterne skal sikre,
at:
(a) intet barn gøres til gen-

stand for tortur eller anden
grusom, umenneskelig eller
nedværdigende behandling
eller straf. Hverken døds-
strafeller fængsel på livstid
uden mulighed for løsla-
delse skal kunne idømmes
for forbrydelser begået af
personerunder 18 år;

(b) intet barn ulovligt eller vil-
kårligt berøves sin frihed.
Anholdelse, tilbageholdel-
se eller fængsling af et barn
skal følge lovens forskrifter
og må kun bruges som en
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and shall be used only as a
measure of last resort and
for the shortest appropriate
period of time;

(c) Every child deprived of lib-
erty shall be treated with
humanity and respect for
the inherent dignity of the
human person, and in a
manner which takes into
account the needs of per-
sons of his or her age. In
particular, every child de-
prived of liberty shall be
separated from adults un-
less it is considered in the
child's best interest not to
do so and shall have the
right to maintain contact
with his or her family
through correspondence
and visits, save in excep-
tional circumstances;

(d) Every child deprived of his
or her liberty shall have the
right to prompt access to
legal and other appropriate
assistance, as well as the
right to challenge the
legality of the deprivation
of his or her liberty before a
court or other competent,
independent and impartial
authority, and to a prompt
decision on any such ac-
tion.

n'être qu'une mesure de
dernier ressort, et être
d'une durée aussi brève que
possible ;

(c) Tout enfant privé de liberté
soit traité avec humanité et
avec le respect dû à la di-
gnité de la personne hu-
maine, et d'une manière te-
nant compte des besoins
des personnes de son âge.
En particulier, tout enfant
privé de liberté sera séparé
des adultes, à moins que
l'on n'estime préférable de
ne pas le faire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant, et il a
le droit de rester en contact
avec sa famille par la cor-
respondance et par des vi-
sites, sauf circonstances ex-
ceptionnelles;

(d) Les enfants privés de li-
berté aient le droit d'avoir
rapidement accès à l'assis-
tance juridique ou à toute
autre assistance appro-
priée, ainsi que le droit de
contester la légalité de leur
privation de liberté devant
un tribunal ou une autre
autorité compétente, indé-
pendante et impartiale, et à
ce qu'une décision rapide
soit prise en la matière.

sidste udvej og for det kor-
test mulige passende tids-
rum;

(c) ethvert barn, der er berøvet
friheden, behandles men-
neskeligt og med respekt
for menneskets naturlige
værdighed og på en måde,
der tager hensyn til deres
aldersmæssige behov. Især
skal ethvert barn, der er be-
røvet friheden, holdes ad-
skilt fra voksne, medmin-
dre en sådan adskillelse ik-
ke anses at tjene barnets
tarv, og skal have ret til at
opretholde kontakt med sin
familie gennem brevveks-
ling og besøg, bortset fra
under særlige omstændig-
heder;

(d) ethvert barn, der er berøvet
sin frihed, har ret til hurtig
juridisk og anden passende
bistand samt ret til at få lov-
ligheden af sin frihedsberø-
velse prøvet ved en domstol
eller anden kompetent, uaf-
hængig og upartisk myn-
dighed og til hurtig afgørel-
se af enhver sådan sag.

Article 38

1. States Parties undertake to
respect and to ensure respect
for rules of international hu-
manitarian law applicable to
them in armed conflicts which
are relevant to the child.

2. States Parties shall take all
feasible measures to ensure
that persons who have not at-
tained the age of fifteen years
do not take a direct part in hos-
tilities.

Article 38

1. Les Etats parties s'enga-
gent à respecter et à faire res-
pecter les règles du droit huma-
nitaire international qui leur
sont applicables en cas de
conflit armé et dont la protec-
tion s'étend aux enfants.

2. Les Etats parties prennent
toutes les mesures possibles
dans la pratique pour veiller à
ce que les personnes n'ayant
pas atteint l'âge de quinze ans
ne participent pas directement
aux hostilités.

Artikel 38
0

1. Deltagerstaterne påtager
sig at respektere og sikre re-
spekt for de bestemmelser i in-
ternational humanitær ret, der
er anvendelige på dem under
væbnede konflikter, og som er
af betydning for barnet.

2. Deltagerstaterne skal træf-
fe alle gennemførlige forholds-
regler for at sikre, at personer
under 15 år ikke tager direkte
del i fjendtligheder.
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3. States Parties shall refrain
from recruiting any person who
has not attained the age of fif-
teen years into their armed
forces. In recruiting among
those persons who have at-
tained the age of fifteen years
but who have not attained the
age of eighteen years, States
Parties shall endeavour to give
priority to those who are oldest.

4. In accordance with their
obligations under international
humanitarian law to protect the
civilian population in armed
conflicts, States Parties shall
take all feasible measures to en-
sure protection and care of
children who are affected by an
armed conflict.

Article 39

States Parties shall take all
appropriate measures to pro-
mote physical and psychologi-
cal recovery and social reinte-
gration of a child victim of: any
form of neglect, exploitation,
or abuse; torture or any other
form of cruel, inhuman or de-
grading treatment or punish-
ment; or armed conflicts. Such
recovery and reintegration
shall take place in an environ-
ment which fosters the health,
self-respect and dignity of the
child.

Article 40

1. States Parties recognize
the right of every child alleged
as, accused of, or recognized as
having infringed the penal law
to be treated in a manner con-
sistent with the promotion of
the child's sense of dignity and
worth, which reinforces the
child's respect for the human
rights and fundamental free-
doms of others and which takes

3. Les Etats parties s'abstien-
nent d'enrôler dans leurs forces
armées toute personne n'ayant
pas atteint l'âge de quinze ans.
Lorsqu'ils incorporent des per-
sonnes de plus de quinze ans
mais de moins de dix-huit ans,
les Etats parties s'efforcent
d'enrôler en priorité les plus
âgées.

4. Conformément à l'obliga-
tion qui leur incombe en vertu
du droit humanitaire interna-
tional de protéger la popula-
tion civile en cas de conflit
armé, les Etats parties prennent
toutes les mesures possibles
dans la pratique pour que les
enfants qui sont touchés par un
conflit armé bénéficient d'une
protection et de soins.

Article 39

Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées
pour faciliter la réadaptation
physique et psychologique et la
réinsertion sociale de tout en-
fant victime de toute forme de
négligence, d'exploitation ou
de sévices, de torture ou de
toute autre forme de peines ou
traitements cruels, inhumains
ou dégradants, ou de conflit
armé. Cette réadaptation et
cette réinsertion se déroulent
dans des conditions qui favori-
sent la santé, le respect de soi et
la dignité de l'enfant.

Article 40

1. Les Etats parties recon-
naissent à tout enfant suspecté,
accusé ou convaincu d'infrac-
tion à la loi pénale le droit à un
traitement qui soit de nature à
favoriser son sens de la dignité
et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les
droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui
tienne compte de son âge ainsi

3. Deltagerstaterne skal afstå
fra at rekruttere nogen person,
der ikke er fyldt 15 år, i deres
væbnede styrker. Ved rekrutte-
ring blandt personer, som er
fyldt 15 år, men ikke 18 år, skal
deltagerstaterne bestræbe sig
på først at udvælge de ældste.

4. I overensstemmelse med
deres forpligtelser i medfør af
international humanitær ret til
at beskytte civilbefolkningen
under væbnede konflikter skal
deltagerstaterne træffe alle
gennemførlige forholdsregler
for at sikre beskyttelse af og
omsorg for børn, der er berørt
af en væbnet konflikt.

Artikel 39

Deltagerstaterne skal træffe
alle passende forholdsregler
for at fremme fysisk og psykisk
helbredelse og resocialisering
af et barn, der har været udsat
for enhver form for forsømmel-
se, udnyttelse eller misbrug,
tortur eller anden form for
grusom, umenneskelig eller
nedværdigende behandling el-
ler straf eller væbnede konflik-
ter. Sådan helbredelse og reso-
cialisering skal finde sted i om-
givelser, der fremmer barnets
sundhed, selvrespekt og vær-
dighed.

Artikel 40

1. Deltagerstaterne anerken-
der retten for ethvert barn, der
mistænkes eller anklages for el-
ler er fundet skyldig i at have
begået strafbart forhold, til at
blive behandlet på en måde,
der er i overensstemmelse med
fremme af barnets sans for vær-
dighed og værdi, som styrker
barnets respekt for andres men-
neskerettigheder og fundamen-
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5. The elections shall be held
at meetings of States Parties
convened by the Secretary-
General at United Nations
Headquarters. At those meet-
ings, for which two thirds of
States Parties shall constitute a
quorum, the persons elected to
the Committee shall be those
who obtain the largest number
of votes and an absolute ma-
jority of the votes of the rep-
resentatives of States Parties
present and voting.

6. The members of the Com-
mittee shall be elected for a
term of four years. They shall
be eligible for re-election if re-
nominated. The term of five of
the members elected at the first
election shall expire at the end
of two years; immediately after
the first election, the names of
these five members shall be
chosen by lot by the Chairman
of the meeting.

7. If a member of the Com-
mittee dies or resigns or de-
clares that for any other cause
he or she can no longer perform
the duties of the Committee,
the State Party which nomi-
nated the member shall ap-
point another expert from
among its nationals to serve for
the remainder of the term, sub-
ject to the approval of the Com-
mittee.

8. The Committee shall es-
tablish its own rules of proce-
dure.

9. The Committee shall elect
its officers for a period of two
years.

10. The meetings of the Com-
mittee shall normally be held at
United Nations Headquarters
or at any other convenient
place as determined by the
Committee. The Committee
shall normally meet annually.
The duration of the meetings of
the Committee shall be deter-

5. Les élections ont lieu lors
des réunions des Etats parties,
convoquées par le Secrétaire
général au Siège de l'Organisa-
tion des Nations Unies. A ces
réunions, pour lesquelles le
quorum est constitué par les
deux tiers des Etats parties, les
candidats élus au Comité sont
ceux qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la ma-
jorité absolue des voix des re-
présentants des Etats parties
présents et votants.

6. Les membres du Comité
sont élus pour quatre ans. Ils
sont rééligibles si leur candida-
ture est présentée à nouveau.
Le mandat de cinq des mem-
bres élus lors de la première
élection prend fin au bout de
deux ans. Les noms de ces cinq
membres seront tirés au sort
par le président de la réunion
immédiatement après la pre-
mière élection.

7. En cas de décès ou de dé-
mission d'un membre du Co-
mité, ou si, pour toute autre rai-
son, un membre déclare ne plus
pouvoir exercer ses fonctions
au sein du Comité, l'Etat partie
qui avait présenté sa candida-
ture nomme un autre expert
parmi ses ressortissants pour
pourvoir le poste ainsi vacant
jusqu'à l'expiration du mandat
correspondant, sous réserve de
l'approbation du Comité.

8. Le Comité adopte son rè-
glement intérieur.

9. Le Comité élit son bureau
pour une période de deux ans.

10. Les réunions du Comité
se tiennent normalement au
Siège de l'Organisation des Na-
tions Unies, ou en tout autre
lieu approprié déterminé par le
Comité. Le Comité se réunit
normalement chaque année. La
durée de ses sessions est déter-
minée et modifiée, si néces-

5. Valgene finder sted på mø-
der mellem deltagerstaterne,
som indkaldes af Generalse-
kretæren ved FNs hovedsæde.
Ved disse møder, der for at væ-
re beslutningsdygtige kræver
deltagelse af 2/3 af deltagersta-
terne, indvælges i Komiteen de
personer, der opnår flest stem-
mer og absolut flertal af de
stemmer, der afgives af de til-
stedeværende og stemmeafgi-
vende repræsentanter for delta-
gerstaterne.

6. Komiteens medlemmer
vælges for et tidsrum af fire år.
De kan genvælges, såfremt de
genindstilles. Embedsperioden
for fem af de medlemmer, der
er valgt ved det første valg, ud-
løber dog efter to år; straks ef-
ter første valg udpeges disse
fem medlemmer ved lodtræk-
ning, foretaget af formanden
for mødet.

7. Hvis et medlem af Komite-
en dør, nedlægger sit hverv el-
ler erklærer, at han eller hun af
anden grund ikke længere kan
varetage sine forpligtelser i Ko-
miteen, udpeger den deltager-
stat, som indstillede vedkom-
mende, med forbehold af Ko-
miteens godkendelse, en anden
ekspert blandt sine statsborge-
re til at virke i den resterende
del af perioden.

8. Komiteen fastsætter selv
sin forretningsorden.

9. Komiteen vælger personer
til at beklæde sine tillidsposter
for en periode på to år.

10. Komiteens møder afhol-
des som regel ved FNs hoved-
sæde eller et andet passende
sted efter Komiteens bestem-
melse. Komiteen mødes nor-
malt årligt. Varigheden af Ko-
miteens møder fastlægges, og
gennemgås om nødvendigt, på
et møde mellem deltagerstater-
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mined, and reviewed, if necess-
ary, by a meeting of the States
Parties to the present Conven-
tion, subject to the approval of
the General Assembly.

saire, par une réunion des Etats
parties à la présente Conven-
tion, sous réserve de l'approba-
tion de l'Assemblée générale.

ne i denne konvention, med
forbehold af FN-Generalfor-
samlingens godkendelse.

11. The Secretary-General of
the United Nations shall pro-
vide the necessary staff and fa-
cilities for the effective perfor-
mance of the functions of the
Committee under the present
Convention.

12. With the approval of the
General Assembly, the mem-
bers of the Committee estab-
lished under the present Con-
vention shall receive emol-
uments from United Nations
resources on such terms and
conditions as the Assembly
may decide.

Article 44

1. States Parties undertake to
submit to the Committee,
through the Secretary-General
of the United Nations, reports
on the measures they have
adopted which give effect to
the rights recognized herein
and on the progress made on
the enjoyment of those rights :

(a) Within two years of the
entry into force of the Con-
vention for the State Party
concerned ;

(b) Thereafter every five years.

2. Reports made under the
present article shall indicate
factors and difficulties, if any,
affecting the degree of fulfil-
ment of the obligations under

11. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations
Unies met à la disposition du
Comité le personnel et les ins-
tallations qui lui sont néces-
saires pour s'acquitter efficace-
ment des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente
Convention.

12. Les membres du Comité
institué en vertu de la présente
Convention reçoivent, avec
l'approbation de l'Assemblée
générale, des émoluments pré-
levés sur les ressources de
l'Organisation des Nations
Unies dans les conditions et se-
lon les modalités fixées par
l'Assemblée générale.

Article 44

1. Les Etats parties s'enga-
gent à soumettre au Comité,
par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des
Nations Unies, des rapports
sur les mesures qu'ils auront
adoptées pour donner effet aux
droits reconnus dans la pré-
sente Convention et sur les pro-
grès réalisés dans la jouissance
de ces droits :
(a) Dans les deux ans à comp-

ter de la date de l'entrée en
vigueur de la présente
Convention pour les Etats
parties intéressés ;

(b) Par la suite, tous les cinq
ans.

2. Les rapports établis en ap-
plication du présent article doi-
vent, le cas échéant, indiquer
les facteurs et les difficultés em-
pêchant les Etats parties de

11. De Forenede Nationers
Generalsekretær stiller i nød-
vendigt omfang personale og
øvrige faciliteter til rådighed
for Komiteen, således at denne
effektivt kan udøve sine funk-
tioner i henhold til denne kon-
vention.

12. Med Generalforsamlin-
gens godkendelse modtager
medlemmerne af Komiteen,
der er oprettet i henhold til
denne konvention, vederlag af
De Forenede Nationers midler
på de vilkår og betingelser, som
Generalforsamlingen beslutter.

Artikel 44

1. Deltagerstaterne forpligter
sig til gennem De Forenede
Nationers Generalsekretær at
afgive beretninger til Komiteen
om de foranstaltninger, de har
truffet for at virkeliggøre de ret-
tigheder, der er anerkendt i
konventionen, og om de frem-
skridt, der er gjort med hensyn
til nydelsen af disse rettighe-
der:
(a) inden to år fra konventio-

nens ikrafttræden i den på-
gældende deltagerstat,

(b) herefter hvert femte år.

2. Beretninger aflagt i medfør
af denne artikel skal angive for-
hold og eventuelle vanskelighe-
der, der indvirker på omfanget
af opfyldelsen af forpligtelser-
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the present Convention. Re-
ports shall also contain suffi-
cient information to provide
the Committee with a compre-
hensive understanding of the
implementation of the Conven-
tion in the country concerned.

3. A State Party which has
submitted a comprehensive in-
itial report to the Committee
need not, in its subsequent re-
ports submitted in accordance
with paragraph 1 (b) of the
present article, repeat basic in-
formation previously provided.

4. The Committee may re-
quest from States Parties fur-
ther information relevant to the
implementation of the Conven-
tion.

5. The Committee shall sub-
mit to the General Assembly,
through the Economic and So-
cial Council, every two years,
reports on its activities.

6. States Parties shall make
their reports widely available
to the public in their own coun-
tries.

Article 45

In order to foster the effec-
tive implementation of the
Convention and to encourage
international co-operation in
the field covered by the Con-
vention:
(a) The specialized agencies,

the United Nations Child-
ren's Fund, and other
United Nations organs
shall be entitled to be rep-
resented at the consider-
ation of the implementa-
tion of such provisions of
the present Convention as
fall within the scope of
their mandate. The Com-
mittee may invite the spe-
cialized agencies, the

s'acquitter pleinement des obli-
gations prévues dans la pré-
sente Convention. Ils doivent
également contenir des rensei-
gnements suffisants pour don-
ner au Comité une idée précise
de l'application de la Conven-
tion dans le pays considéré.

3. Les Etats parties ayant
présenté au Comité un rapport
initial complet n'ont pas, dans
les rapports qu'ils lui présen-
tent ensuite conformément à
l'alinéa b du paragraphe 1 du
présent article, à répéter les
renseignements de base anté-
rieurement communiqués.

4. Le Comité peut demander
aux Etats parties tous rensei-
gnements complémentaires re-
latifs à l'application de la
Convention.

5. Le Comité soumet tous les
deux ans a l'Assemblée géné-
rale, par l'entremise du Conseil
économique et social, un rap-
port sur ses activités.

6. Les Etats parties assurent
à leurs rapports une large diffu-
sion dans leur propre pays.

Article 45

Pour promouvoir l'applica-
tion effective de la Convention
et encourager la coopération
internationale dans le domaine
visé par la Convention:

(a) Les institutions spéciali-
sées, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et
d'autres organes des Na-
tions Unies ont le droit de
se faire représenter lors de
l'examen de l'application
des dispositions de la pré-
sente Convention qui relè-
vent de leur mandat. Le
Comité peut inviter les ins-
titutions spécialisées, le
Fonds des Nations Unies

ne ifølge denne konvention.
Beretningerne skal også inde-
holde tilstrækkelig oplysning
til at gøre det muligt for Komi-
teen at få omfattende forståelse
af konventionens gennemførel-
se i vedkommende land.

3. En deltagerstat, som har
aflagt en omfattende første be-
retning til Komiteen, behøver
ikke i sine efterfølgende beret-
ninger aflagt i henhold til styk-
ke 1 (b) at gentage grundlæg-
gende oplysninger, der er givet
tidligere.

4. Komiteen kan anmode
deltagerstaterne om yderligere
oplysninger vedrørende kon-
ventionens gennemførelse.

5. Komiteen skal hvert andet
år gennem Det Økonomiske og
Sociale Råd aflægge beretning
om sin virksomhed til De For-
enede Nationers Generalfor-
samling.

6. Deltagerstaterne skal gøre
sine beretninger almindeligt til-
gængelige for offentligheden i
deres egne lande.

Artikel 45

Med henblik på at fremme
en effektiv gennemførelse af
konventionen og det interna-
tionale samarbejde på det om-
råde, der er omfattet af konven-
tionen,
(a) skal særorganisationerne,

UNICEF og andre af De
Forenede Nationers orga-
ner have adgang til at være
repræsenteret under gen-
nemgangen af gennemfø-
relsesforanstaltningerne,
vedrørende de bestemmel-
ser i denne konvention,
som falder inden for ram-
merne af deres mandat.
Komiteen kan opfordre
særorganisationer, UNI-
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United Nations Children's
Fund and other competent
bodies as it may consider
appropriate to provide ex-
pert advice on the im-
plementation of the Con-
vention in areas falling
within the scope of their re-
spective mandates. The
Committee may invite the
specialized agencies, the
United Nations Children's
Fund, and other United
Nations organs to submit
reports on the implementa-
tion of the Convention in
areas falling within the
scope of their activities ;

(b) The Committee shall trans-
mit, as it may consider ap-
propriate, to the spe-
cialized agencies, the
United Nations Children's
Fund and other competent
bodies, any reports from
States Parties that contain a
request, or indicate a need,
for technical advice or as-
sistance, along with the
Committee's observations
and suggestions, if any, on
these requests or indica-
tions ;

(c) The Committee may rec-
ommend to the General As-
sembly to request the Sec-
retary-General to under-
take on its behalf studies on
specific issues relating to
the rights of the child;

(d) The Committee may make
suggestions and general
recommendations based on
information received pur-
suant to articles 44 and 45
of the present Convention.
Such suggestions and
general recommendations
shall be transmitted to any
State Party concerned and
reported to the General As-
sembly, together with com-
ments, if any, from States
Parties.

pour l'enfance et tous
autres organismes compé-
tents qu'il jugera appro-
priés à donner des avis spé-
cialisés sur l'application de
la Convention dans les do-
maines qui relèvent de
leurs mandats respectifs. Il
peut inviter les institutions
spécialisées, le Fonds des
Nations Unies pour l'en-
fance et d'autres organes
des Nations Unies à lui
présenter des rapports sur
l'application de la Conven-
tion dans les secteurs qui
relèvent de leur domaine
d'activité ;

(b) Le Comité transmet, s'il le
juge nécessaire, aux institu-
tions spécialisées, au
Fonds des Nations Unies
pour l'enfance et aux autres
organismes compétents
tout rapport des Etats par-
ties contenant une de-
mande ou indiquant un be-
soin de conseils ou d'assis-
tance techniques, accom-
pagné, le cas échéant, des
observations et suggestions
du Comité touchant ladite
demande ou indication ;

(c) Le Comité peut recomman-
der à l'Assemblée générale
de prier le Secrétaire géné-
ral de procéder pour le Co-
mité à des études sur des
questions spécifiques tou-
chant les droits de l'enfant;

(d) Le Comité peut faire des
suggestions et des recom-
mandations d'ordre géné-
ral fondées sur les rensei-
gnements reçus en applica-
tion des articles 44 et 45 de
la présente Convention.
Ces suggestions et recom-
mandations d'ordre géné-
ral sont transmises à tout
Etat partie intéressé et por-
tées à l'attention de l'As-
semblée générale, accom-
pagnées, le cas échéant, des

CEF og andre kompetente
organer, som den finder eg-
nede, til at yde sagkyndig
rådgivning om konventio-
nens gennemførelse på om-
råder, der falder inden for
rammerne af deres respek-
tive mandater. Komiteen
kan opfordre særorganisa-
tionerne, UNICEF og. an-
dre organer af De Forenede
Nationer til at aflægge be-
retning om konventionens
gennemførelse på områder
inden for rammerne af de-
res virksomhed.

(b) Komiteen fremsender, når
den anser det for hensigts-
mæssigt, til særorganisatio-
nerne, UNICEF og andre
kompetente organer alle de
beretninger fra deltagersta-
terne, der indeholder en
anmodning om eller viser
et behov for teknisk rådgiv-
ning eller bistand, tillige
med Komiteens bemærk-
ninger og eventuelle forslag
vedrørende disse anmod-
ninger eller behov.

(c) Komiteen kan henstille til
Generalforsamlingen at an-
mode Generalsekretæren
om for Komiteens regning
at foretage undersøgelser af
særlige emner vedrørende
barnets rettigheder.

(d) Komiteen kan fremkomme
med forslag og generelle
anbefalinger på grundlag af
de oplysninger, som er
modtaget i medfør af artik-
lerne 40 og 45 af denne
konvention. Sådanne for-
slag og generelle anbefalin-
ger oversendes til enhver
berørt deltagerstat og ind-
berettes til Generalforsam-
lingen tilligemed eventuel-
le bemærkninger fra delta-
gerstaterne.
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PART III
Article 46

The present Convention
shall be open for signature by
all States.

Article 47

The present Convention is
subject to ratification. Instru-
ments of ratification shall be
deposited with the Secretary-
General of the United Nations.

Article 48

The present Convention
shall remain open for accession
by any State. The instruments
of accession shall be deposited
with the Secretary-General of
the United Nations.

Article 49

1. The present Convention
shall enter into force on the
thirtieth day following the date
of deposit with the Secretary-
General of the United Nations
of the twentieth instrument of
ratification or accession.

2. For each State ratifying or
acceding to the Convention
after the deposit of the twen-
tieth instrument of ratification
or accession, the Convention
shall enter into force on the
thirtieth day after the deposit
by such State of its instrument
of ratification or accession.

observations des Etats par-
ties.

TROISIEME PARTIE
Article 46

La présente Convention est
ouverte à la signature de tous
les Etats.

Article 47

La présente Convention est
sujette à ratification. Les ins-
truments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des
Nations Unies.

Article 48

La présente Convention res-
tera ouverte à l'adhésion de
tout Etat. Les instruments
d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations
Unies.

Article 49

1. La présente Convention
entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations
Unies du vingtième instrument
de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ra-
tifieront la présente Conven-
tion ou y adhéreront après le
dépôt du vingtième instrument
de ratification ou d'adhésion,,
la Convention entrera en vi-
gueur le trentième jour qui sui-
vra le dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou
d'adhésion.

KAPITEL III
Artikel 46

Denne konvention kan un-
dertegnes af enhver stat.

Artikel 47

Denne konvention skal rati-
ficeres. Ratifikationsinstru-
menter skal deponeres hos De
Forenede Nationers General-
sekretær.

Artikel 48

Denne konvention skal for-
blive åben for tiltrædelse for al-
le stater. Tiltrædelsesinstru-
menter skal deponeres hos De
Forenede Nationers General-
sekretær.

Artikel 49

1. Denne konvention træder i
kraft den 30. dag efter datoen
for deponering af det 20. ratifi-
kations- eller tiltrædelsesin-
strument hos De Forenede Na-
tioners Generalsekretær.

2. For enhver stat, der ratifi-
cerer eller tiltræder denne kon-
vention efter deponeringen af
det 20. ratifikations- eller til-
trædelsesinstrument, træder
konventionen i kraft på den 30.
dag efter deponeringen af sta-
tens eget ratifikations- eller til-
trædelsesinstrument.

Article 50

1. Any State Party may pro-
pose an amendment and file it
with the Secretary-General of
the United Nations. The Secre-

Article 50

1. Tout Etat partie peut pro-
poser un amendement et en dé-
poser le texte auprès du Secré-
taire général de l'Organisation

Artikel 50

1. Enhver deltagerstat kan
stille ændringsforslag til kon-
ventionen og indsende det til
De Forenede Nationers Gene-
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tary-General shall thereupon
communicate the proposed
amendment to States Parties,
with a request that they indi-
cate whether they favour a con-
ference of States Parties for the
purpose of considering and
voting upon the proposals. In
the event that, within four
months from the date of such
communication, at least one
third of the States Parties fa-
vour such a conference, the
Secretary-General shall con-
vene the conference under the
auspices of the United Nations.
Any amendment adopted by a
majority of States Parties pres-
ent and voting at the con-
ference shall be submitted to
the General Assembly for ap-
proval.

2. An amendment adopted in
accordance with paragraph 1 of
the present article shall enter
into force when it has been ap-
proved by the General Assem-
bly of the United Nations and
accepted by a two-thirds ma-
jority of States Parties.

3. When an amendment en-
ters into force, it shall be bind-
ing on those States Parties
which have accepted it, other
States Parties still being bound
by the provisions of the present
Convention and any earlier
amendments which they have
accepted.

des Nations Unies. Le Secré-
taire général communique
alors la proposition d'amende-
ment aux Etats parties, en leur
demandant de lui faire savoir
s'ils sont favorables à la convo-
cation d'une conférence des
Etats parties en vue de l'exa-
men de la proposition et de sa
mise aux voix. Si, dans les qua-
tre mois qui suivent la date de
cette communication, un tiers
au moins des Etats parties se
prononcent en faveur de la
convocation d'une telle confé-
rence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous
les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amen-
dement adopté par la majorité
des Etats parties présents et vo-
tants à la conférence est soumis
pour approbation à l'Assem-
blée générale.

2. Tout amendement adopté
conformément aux disposi-
tions du paragraphe 1 du pré-
sent article entre en vigueur
lorsqu'il a été approuvé par
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies et accepté par une
majorité des deux tiers des
Etats parties.

3. Lorsqu'un amendement
entre en vigueur, il a force obli-
gatoire pour les Etats parties
qui l'ont accepté, les autres
Etats parties demeurant liés
par les dispositions de la pré-
sente Convention et par tous
amendements antérieurs ac-
ceptes par eux.

ralsekretær. Generalsekretæ-
ren skal derefter sende æn-
dringsforslaget til deltagersta-
terne med anmodning om at
disse meddeler, hvorvidt de øn-
sker, at deltagerstaterne indkal-
des til en konference med det
formål at behandle og stemme
om forslagene. Såfremt mindst
en trediedel af deltagerstaterne
inden fire måneder efter datoen
for en sådan udsendelse af æn-
dringsforslag fremsætter ønske
om en sådan konference, skal
Generalsekretæren indkalde til
konferencen i De Forenede
Nationers regi. Enhver æn-
dring, som vedtages af et flertal
af de deltagerstater, der er til
stede og afgiver deres stemme
på konferencen, skal forelæg-
ges De Forenede Nationers
Generalforsamling til godken-
delse.

2. Et ændringsforslag, der
vedtages i overensstemmelse
med denne artikels stk. 1, træ-
der i kraft, når det er godkendt
af De Forenede Nationers Ge-
neralforsamling og er blevet
vedtaget med to trediedels fler-
tal af deltagerstaterne.

3. Når en ændring træder i
kraft, er den bindende for de
deltagerstater, som har god-
kendt den, mens de øvrige del-
tagerstater stadig er bundet af
bestemmelserne i denne kon-
vention og eventuelle tidligere
ændringer, som de har god-
kendt.

Article 51

1. The Secretary-General of
the United Nations shall re-
ceive and circulate to all States
the text of reservations made by
States at the time of ratification
or accession.

Article 51

1. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations
Unies recevra et communique-
ra à tous les Etats le texte des
réserves qui auront été faites
par les Etats au moment de la
ratification ou de l'adhésion.

Artikel 51

1. De Forenede Nationers
Generalsekretær skal modtage
og til alle stater udsende tek-
sten til forbehold, som staterne
har taget på tidspunktet for ra-
tifikation eller tiltrædelse.
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2. A reservation incom-
patible with the object and pur-
pose of the present Convention
shall not be permitted.

3. Reservations may be with-
drawn at any time by notifica-
tion to that effect addressed to
the Secretary-General of the
United Nations, who shall then
inform all States. Such notifica-
tion shall take effect on the date
on which it is received by the
Secretary-General.

Article 52

A State Party may denounce
the present Convention by
written notification to the Sec-
retary-General of the United
Nations. Denunciation be-
comes effective one year after
the date of receipt of the notifi-
cation by the Secretary-
General.

Article 53

The Secretary-General of the
United Nations is designated
as the depositary of the present
Convention.

Article 54

The original of the present
Convention, of which the
Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish
texts are equally authentic,
shall be deposited with the Sec-
retary-General of the United
Nations.

In witness thereof the under-
signed plenipotentiaries, being
duly authorized thereto by
their respective Governments,
have signed the present Con-
vention.

2. Aucune réserve incompa-
tible avec l'objet et le but de la
présente Convention n'est
autorisée.

3. Les réserves peuvent être
retirées à tout moment par noti-
fication adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des
Nations Unies, lequel en in-
forme tous les Etats parties à la
Convention. La notification
prend effet à la date à laquelle
elle est reçue par le Secrétaire
général.

Article 52

Tout Etat partie peut dénon-
cer la présente Convention par
notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an
après la date à laquelle la noti-
fication a été reçue par le Secré-
taire général.

Article 53

Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations
Unies est désigné comme dépo-
sitaire de la présente Conven-
tion.

Article 54

L'original de la présente
Convention, dont les textes an-
glais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également
foi, sera déposé auprès du Se-
crétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies.

En foi de quoi les plénipo-
tentiaires soussignés, dûment
habilités par leurs gouverne-
ments respectifs, ont signé la
présente Convention.

2. Et forbehold, der er ufor-
eneligt med denne konventions
hensigt og formål, skal ikke til-
lades.

3. Forbehold kan til enhver
tid trækkes tilbage ved medde-
lelse herom til De Forenede
Nationers Generalsekretær,
som derefter skal give medde-
lelse derom til alle stater. En så-
dan meddelelse træder i kraft
den dag, hvor den modtages af
Generalsekretæren.

Artikel 52

En deltagerstat kan opsige
denne konvention ved skriftlig
meddelelse til De Forenede
Nationers Generalsekretær.
Opsigelsen træder i kraft ét år
efter den dag, hvor Generalse-
kretæren har modtaget denne.

Artikel 53

De Forenede Nationers Ge-
neralsekretær er udpeget til de-
positar for denne konvention.

Artikel 54

Originalen af denne konven-
tion, hvis arabiske, kinesiske,
engelske, franske, russiske og
spanske tekster har lige gyldig-
hed, deponeres hos De Forene-
de Nationers Generalsekretær.

Til bekræftelse heraf har un-
dertegnede befuldmægtigede,
der af deres respektive regerin-
ger er behørigt bemyndiget her-
til, undertegnet denne konven-
tion.
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Foruden Danmark har følgende lande på de angivne datoer henholdsvis ratificeret eller tiltrådt
konventionen:

Ghana 5. februar 1990
Vietnam 28. februar 1990
Ecuador 23. marts 1990
Vatikanstaten 20. april 1990
Belize 2. maj 1990
Guatemala 6. juni 1990
Sierra Leone 18. juni 1990
Bolivia 26. juni 1990
Sverige 29. juni 1990
Mongoliet 5. juli 1990
Egypten 6. juli 1990
El Salvador 10. juli 1990
Guinea 13. juli 1990
St. Kitts-Nevis 24. juli 1990
Mauritius 26. juli 1990
Kenya 30. juli 1990
Senegal 31. juli 1990
Bhutan 1. august 1990
Togo 1. august 1990
Bangladesh 3. august 1990
Benin 3. august 1990
Sudan 3. august 1990
Frankrig 7. august 1990
Gambia 8. august 1990
Honduras 10. august 1990
Chile '. 13. august 1990
Sovjetunionen 16. august 1990
Uganda 17. august 1990
Guinea-Bissau 20. august 1990
Costa Rica 21. august 1990
Filippinerne 21. august 1990
Burkina Faso 31. august 1990
Peru 4. september 1990
Indonesien 5. september 1990
Seychellerne 7. september 1990
Zimbabwe 11. september 1990
Venezuela 13. september 1990
Nepal 14. september 1990
Mali 20. september 1990
Den Demokratiske Folkerepublik Korea 21. september 1990
Mexico .. : 21. september 1990
Portugal 21. september 1990
Brasilien 24. september 1990
Paraguay 25. september 1990
Zaire 27. september 1990
Rumænien 28. september 1990
Malta 30. september 1990
Namibia 30. september 1990
Niger 30. september 1990
Den Hviderussiske Socialistiske Sovjetrepublik 1. oktober 1990
Chad 2. oktober 1990
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Nicaragua 5. oktober 1990
Barbados 9. oktober 1990
Burundi 19. oktober 1990
Grenada 5. november 1990
Pakistan 12. november 1990
Uruguay 20. november 1990
Argentina 4. december 1990
Angola 5. december 1990
Djibouti 6. december 1990
Spanien 6. december 1990
Panama 12. december 1990
Australien 17. december 1990
Malawi 2. januar 1991
Jugoslavien 3. januar 1991
Tjekkoslovakiet 7. januar 1991
Norge 8. januar 1991
Guyana 14. januar 1991
Rwanda 24. januar 1991
Columbia 28. januar 1991
Elfenbenskysten 4. februar 1991
Cypern 7. februar 1991
Maldiverne 11. februar 1991
Bahama-øerne 20. februar 1991
Dominica 13. marts 1991
Madagaskar 19. marts 1991
Nigeria 19. april 1991
Yemen 1. maj 1991
Laos 8. maj 1991
Ethiopien 14. maj 1991
Jamaica 14. maj 1991
Libanon 14. maj 1991
Sao Tome og Principe 14. maj 1991
Mauritanien 16. maj 1991
Jordan 24. maj 1991
Bulgarien 3. juni 1991
Polen 7. juni 1991
Tanzania 10. juni 1991
Den Dominikanske Republik 11. juni 1991
Finland 20. juni 1991
Sri Lanka 12. juli 1991
Cuba , : 21. august 1991
Ukraine 28. august 1991
Italien 5. september 1991

Der er ved ratifikationen eller tiltrædelsen af konventionen taget forbehold eller afgivet erklæ-
ringer som følger:

Argentina: Erklæring om at Argentina fortolker artikel 1 således, at konventionens beskyt-
telse indtræder fra tidspunktet for barnets undfangelse.
Forbehold over for artikel 21, (b), (c), (d) og (e).
Erklæring angående artikel 24, (f), om at spørgsmål vedrørende familieplanlæg-
ning alene er et forældreanliggende, som skal udøves i overensstemmelse med
etiske og moralske principper. Det fastslås, at det er statens pligt at sørge for for-
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ældrevejledning og for uddannelse med henblik på ansvarlig udøvelse af foræl-
drehvervet.
Desuden er der givet erklæring om, at Argentina vil fortolke artikel 38 i overens-
stemmelse med landets nationale lovgivning (jf. artikel 41) således, at børn ikke
må deltage i væbnet kamp.

Australien: Forbehold over for artikel 37, (c), 2. pkt., for så vidt angår forpligtelsen til at ad-
skille børn fra voksne i fængsler.

Bahama-øerne: Forbehold over for forpligtelsen i artikel 2 for så vidt angår tildeling af statsbor-
gerskab til børn.

Bangladesh : Forbehold o ver for artikel 14, stk. 1 og 21.

Columbia: Forbehold om at mindstealderen i artikel 38, stk. 2 og 3, skal forstås som værende
18 år.

Cuba : Under henvisning til artikel 1 erklæring om at myndighedsalderen ifølge cubansk
lov ikke opnås ved det fyldte 18. år i relation til alle borgerlige rettigheder.

Djibouti: Erklæring om at landet ikke betragter sig som bunHet nf bestemmelser eller artik-
ler i konventionen, som er uforenelige mr < ' •• . ugion eller traditionelle
værdier.

Egypten: Forbehold over for alle de artikler og bestemmelser i konventionen, som angår
adoption, navnlig artikel 20 og 21.

Frankrig: Forbehold over for artikel 40, stk. 2, (b), (v), således at begrænsede undtagelser
kan gøres ved lov.
Erklæring om at konventionen, navnlig artikel 6, ikke skal forstås som værende
til hinder for anvendelse af fransk lovgivning om frivillig abort.
Desuden er der afgivet erklæring om, at artikel 30 ikke finder anvendelse for
Frankrig.

Indonesien: Erklæring om at konventionen ikke finder anvendelse for så vidt angår rettighe-
der, der ligger uden for den indonesiske grundlovs grænser eller for så vidt angår
rettigheder, som går ud over dem, der er nævnt i den indonesiske grundlov.
Desuden er der afgivet erklæring om, at artikel 1, 14, 16, 17, 21, 22 og 29 vil blive
fortolket i overensstemmelse med den indonesiske grundlov.

Jordan : Forbehold om at Kongeriget Jordan ikke anser sig som bundet af artikel 14,20 og
21, som angår barnets ret til religionsfrihed og spørgsmålet om adoption, idet
disse rettigheder er i strid med forskrifterne i den islamiske Shariah.

Jugoslavien: Forbehold over for artikel 9, stk. 1, for så vidt angår forpligtelsen til at undergive
tvangsfjernelse af børn forudgående retlig prøvelse.

Maldiverne: Forbehold over for forpligtelserne i artikel 14 og 21.

Mali: Erklæring om at artikel 16 ikke findes anvendelse for Mali.

Malta: Forbehold over for artikel 26, således at Malta kun er forpligtet i overensstem-
melse med den nuværende maltesiske lovgivning om social sikkerhed.
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Mauritius : Forbehold over for artikel 22.

Norge: Forbehold over for forpligtelsen i artikel 40, stk. 2, (b), (v)..

Pakistan: Forbehold om at konventionens bestemmelser skal fortolkes i lyset af islamisk
lov og islamiske værdier.

Polen: Forbehold over for artikel 7, således at et adoptivbarns ret til at kende sine biolo-
giske forældre skal være underlagt de begrænsninger, som ved lov sikrer, at
adoptivforældre kan opretholde fortrolighed om barnets herkomst.
Forbehold over for artikel 38, således at polsk lov skal fastsætte den tilladte al-
dersgrænse for indkaldelse til militær eller lignende tjeneste og til deltagelse i
militære operationer. Aldersgrænsen må ikke være lavere end den i artikel 38
nævnte.
Erklæring om at Polen mener, at et barns rettigheder, som de er defineret i kon-
ventionen, navnlig artikel 12 til 16, skal udøves med respekt af forældremyndig-
heden i overensstemmelse med polske skikke og traditioner for så vidt angår bar-
nets plads i og uden for familien.
Desuden er der afgivet erklæring vedrørende artikel 24, (f), således at familie-
planlægning samt undervisning og bistand i den forbindelse skal være i overens-
stemmelse med moralens principper.

Spanien : Erklæring om at Spanien forstår artikel 21, (d), således, at den aldrig må fortolkes
på en sådan måde, at den tillader andre økonomiske fordele end dem, som er
absolut nødvendige for at dække udgifter vedrørende adoption af børn fra andre
lande.
Desuden er der afgivet erklæring om, at Spanien mener, at aldersgrænsen i arti-
kel 38, stk. 2 og 3, er utilstrækkelig, idet børn på 15 år i henhold til konventionen
kan blive indkaldt og må deltage i væbnet konflikt.

Tjekkoslovakiet: Erklæring ifølge hvilken landet ikke anser uigenkaldelige, anonyme adoptioner
som værende i strid med konventionen.

Uruguay: Forbehold om at mindstealderen for deltagelse i væbnet konflikt (artikel 38, stk. 2
og 3) er for lav. Uruguay vil ikke indkalde nogen person under 18 år til militærtje-
neste eller lade sådanne deltage i væbnet konflikt.

Vatikanstaten: Forbehold over for artikel 24, stk. 2, (f), således at »undervisning og bistand i
forbindelse med familieplanlægning« i den pågældende artikel alene skal forstås
som de familieplanlægningsmidler, der betragtes som moralsk acceptable, dvs.
de naturlige metoder for familieplanlægning.
Forbehold om at Vatikanstaten fortolker konventionens artikler på en sådan må-
de, at den beskytter forældres primære og umistelige rettigheder, særlig for så
vidt angår følgende rettigheder: uddannelse (artikel 13 og 28), religion (artikel
14), foreningsfrihed (artikel 15) og privatliv (artikel 16).
Forbehold om at konventionens anvendelse i praksis skal være i overensstem-
melse med Vatikanstatens særlige natur og med dens objektive love (art. 1, Law
of 7 June 1929, n. 11), og i betragtning af dens begrænsede udstrækning, være i
overensstemmelse med Vatikanstatens lovgivning vedrørende statsborgerskab,
adgang og ophold.

Venezuela: Erklæring om at artikel 21, (b), skal forstås som angående internationale adoptio-
ner og ikke også som angående anbringelse hos plejefamilier uden for landet.
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Artikel 21 skal ej heller fortolkes således, at den forringer statens pligt til at sikre
barnet passende beskyttelse.
Erklæring vedrørende artikel 21, (d), ifølge hvilken bestemmelsen skal forstås så-
ledes, at hverken adoption eller anbringelse udenfor hjemmet må resultere i øko-
nomisk fordel for nogen af de involverede parter.
Desuden er der afgivet erklæring om, at artikel 30 skal forestås som omfattet af
forpligtelserne i medfør af artikel 2.

Danmark har ved ratifikationen afgivet erklæring om ikke at være bundet af artikel 40, stk. 2,
(b), (v).

Danmark har taget foreløbigt territorialt forbehold for så vidt angår Færøerne og Grønland.
Konventionen trådte i henhold til artikel 49, stk. 1, i kraft den 2. september 1990. For Danmarks

vedkommende trådte den i henhold til artikel 49, stk. 2, i kraft den 18. august 1991.

Udenrigsministeriet, den 16. januar 1992

UFFE ELLEMANN-JENSEN














































































































































