
 
    CIRKULÄR NR 2/2000 
 
 
 
 
 
Ersättning för lyte och men     
 
 
Ett ärende om ersättning för ögonskada gällde en skada som hade inträffat och 

anmälts innan 1996 års tabellverk började tillämpas. Invaliditeten hade också 

fastställts före omläggningen. Nämnden ansåg att ersättningen för lyte och men inte 

borde beräknas enligt de nya tabellverken, om det skulle innebära en nackdel för den 

skadelidande jämfört med om de tidigare gällande principerna tillämpades. 

 

I ett yttrande den 10 mars 2000 anförde nämnden följande om ersättning för lyte och 

men. 

 

”För lyte och men yrkar L N ersättning med 406 000 kr, med bortseende från ersättning 
för ärr. Han gör gällande att övergången till nya medicinska invaliditetstabeller och er-
sättningstabeller inte får medföra att en del skador ersätts med avsevärt lägre belopp än 
vad som gällde när tabellerna infördes. Han beräknar det yrkade beloppet med ut-
gångspunkt från det belopp som enligt 1996 års tabellverk utgår vid total blindhet. 
 
Bolaget erbjuder ersättning enligt 1996 års tabeller med 202 000 kr, jämte 8 000 kr för ärr. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Skadan inträffade och anmäldes innan det nya medicinska tabellverket började tilläm-
pas. Invaliditeten fastställdes också före omläggningen och uppgick beräknad efter det 
tidigare tabellverket till 70 procent. Till det nya tabellverket finns inga särskilda över-
gångsbestämmelser. I förevarande fall anser nämnden att ersättningen för lyte och men 
inte bör beräknas enligt det nya tabellverket, om det skulle innebära en nackdel för den 
skadade jämfört med om de tidigare gällande principerna tillämpas. Tidigare gällde att 
beräkningen skedde med utgångspunkt från blindhet på ett öga, vilket motsvarade 20 
procent invaliditet enligt det gamla tabellverket. Vid en ålder av 36 år innebär det er-
sättning för lyte och men med 59 800 kr. Eftersom L Ns totala invaliditet uppgår till 70 
procent enligt det gamla tabellverket, skall beloppet multipliceras med faktorn 3,5 
[not 1]. Resultatet, 209 300 kr., bör därefter räknas upp med ett index om 1,05 [not 2] 
procent, vilket ger 211 498 kr. eller avrundat 212 000 kr. Ersättningen bör bestämmas till 
detta belopp, som är större än det som skall betalas enligt det nya tabellverket.  
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L N bör därutöver få ersättning för ärr med 12 000 kr. 
 
L N bör således för lyte och men, inklusive ärr, få ersättning med 224 000 kr. 
 
Nämnden noterar att bolaget förbehållit L N rätten att återkomma till bolaget och få 
ärendet prövat på nytt för den händelse någon synförsämring skulle inträffa. Nämnden 
har ingen erinran mot detta. 
 
_________ 
Not 1 70 = 3,5x20 

Not 2 Trafikskadenämndens råd beslutade den 2 december 1999 – med hänsyn till 
ändringar i konsumentprisindex – att beloppen i nämndens hjälptabeller, intagna i 
cirkulär nr 4/1996, skulle räknas upp med 1,05 procent. 
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