
T R A F I K S K A D E N Ä M N D E N  

Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post 
Karlavägen 108 Box 24048  08-522 787 00 08-22 87 31 info@tsn.tff.se 
 104 50 Stockholm 
  
 

 
Cirkulärreferat   2 - 2008 
 
Fråga om ersättning för särskilda olägenheter 
 
En chaufför, med svåra benskador samt nervsmärtor i båda benen (30 procents invaliditet), 
som efter trafikolyckan har återgått i sitt gamla fysiskt mycket belastande arbete på heltid, har 
ansetts berättigad till ersättning för särskilda olägenheter i arbete med 2000 kr per år. 
 
 
JS hade vid en trafikolycka i januari 2002 ådragit sig följande skador: Lårbensfraktur på båda 
sidor, fraktur höger knäskål, vänster fotledsfraktur, skada på vänster huvudkärl till benet, nerv-
skada vänster och höger ben samt nyckelbensfraktur. 
 
I yttrande den 1 juli 2008 uttalade nämnden bl.a. följande. 
 
 
--------- 
 
”Särskilda olägenheter 
 
JS har uppgivit att han har återgått i heltidsarbete som chaufför på GeBe Frukt. Han kör ut frukt 
och grönt och arbetet är fysiskt påfrestande med mycket tunga lyft vid varje lastnings- och loss-
ningstillfälle. Det rör sig om flera ton varje dag. Han har svåra besvär från båda benen samt en 
nervsmärta som ger både vilosmärta och belastningssmärta.  
 
Bolaget anser att ersättning för särskilda olägenheter i förvärvsarbete bör lämnas. 
  
Nämndens bedömning 
 
Ersättning för särskilda olägenheter i förvärvsarbete lämnas efter en individuell prövning och 
endast i undantagsfall då den schabloniserade tabellersättningen för men inte kan anses utgöra 
en tillräcklig kompensation för den skadelidandes anspänning i förvärvsarbete. Nämnden anser 
– med hänsyn till det fysiskt mycket ansträngande arbete och den anspänning JS har med att 
utföra de arbetsuppgifter som krävs - att det föreligger sådana speciella förhållanden att ersätt-
ning för särskilda olägenheter i förvärvsarbete bör lämnas. I ersättningsbeloppet för men ingår 
ersättning för anspänning i förvärvsarbete med 4 256 kr per år enligt aktuell mentabell. Nämn-
den förordar att han härutöver får ersättning för särskilda olägenheter i förvärvsarbete med  
2 000 kr per år.”  
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