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Fråga om ersättning för särskilda olägenheter 
 
En maskinförare, med skallskada (43 procents invaliditet), som efter trafikolyckan har åter-
gått till sitt gamla fysiskt mycket belastande arbete på heltid, har ansetts berättigad till er-
sättning för särskilda olägenheter i arbete med 3 000 kr per år. 
 
 
DJ hade vid en trafikolycka i december 2003 ådragit sig följande skador: Skallskada med 
nedsatta psykiska elementarfunktioner, dövhet höger öra, tinnitus, motorikstörning samt 
bortfall av balansfunktion. Invaliditeten hade bedömts till 43 procent.  
 
I ett yttrande den 31 maj 2007 uttalade nämnden bl.a. följande. 
 
 
- - - - - 
 
”Särskilda olägenheter 
 
DJ har yrkat ersättning för särskilda olägenheter i arbete. Han har uppgivit att han arbetar 
heltid som maskinförare i ett mycket fysiskt belastande arbete. I hans arbetsuppgifter ingår 
bla att gräva för hand, bygga avloppsanläggningar och lägga rör. Han har stora problem med 
yrsel framförallt när han ligger ner och servar maskiner och hans hörselskada gör att han har 
svårt att lokalisera varifrån ljuden kommer. Vidare uppges att han inte har samma balans, 
motorik och rörlighet som före trafikolyckan samt att han i hög utsträckning måste använda 
fritiden för vila.  
 
Bolaget har inte ansett att ersättning för särskilda olägenheter i förvärvsarbete bör lämnas. 
 
Nämndens bedömning 
 
Ersättning för särskilda olägenheter i arbete lämnas efter en individuell prövning och endast i 
undantagsfall då den schabloniserade ersättningen för men inte kan anses utgöra en tillräck-
lig kompensation för den skadelidandes anspänning i arbete. Nämnden anser - med hänsyn 
till det fysiskt påfrestande arbetet och den anspänning DJ har med att utföra de arbetsuppgif-
ter som krävs - att det föreligger sådana speciella förhållanden att ersättning för särskilda 
olägenheter i arbete bör lämnas. I ersättningsbeloppet för men ingår ersättning för anspän-
ning i arbete med 4 192 kr per år. Nämnden förordar att han härutöver får ersättning för sär-
skilda olägenheter i förvärvsarbete med 3 000 kr per år från och med den 1 maj 2005 då han 
återgick i arbete” …. 
 
- - - - - 
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