
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2016

Forslag
til

Lov om ændring af retsplejeloven
(Sagkyndig bevisførelse m.v.)

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13.
oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 182, 2. pkt., indsættes efter »retten«: », jf. dog § 209 a,
stk. 2«.

2. I § 198, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Finder retten det hensigtsmæssigt under hensyn til sa-

gens og skønstemaets karakter, kan den udpege flere skøns-
mænd til at besvare samme spørgsmål.«

3. § 209 affattes således:

»§ 209. At syn og skøn har fundet sted, udelukker ikke
fornyet syn og skøn over samme genstand ved de samme
skønsmænd. Det samme gælder fornyet syn og skøn ved an-
dre skønsmænd, når retten finder det hensigtsmæssigt under
hensyn til fremførte indsigelser og andre muligheder for at
få skønstemaet yderligere belyst eller til sagens og skønste-
maets karakter.«

4. Efter § 209 indsættes:

»§ 209 a. Retten kan i en borgerlig sag efter fælles an-
modning fra sagens parter tillade, at parterne som supple-
ment til eller i stedet for optagelse af syn og skøn fremlæg-
ger erklæringer, som parterne hver især indhenter fra sag-
kyndige, om konkrete forhold af teknisk, økonomisk eller
lignende karakter. Rettens tilladelse omfatter også sagens
behandling i ankeinstansen.

Stk. 2. Ved afhøring af sagkyndige, der har afgivet de i
stk. 1 nævnte erklæringer, kan de sagkyndige som udgangs-
punkt overvære afhøringen af hinanden og eventuelle skøns-

mænd, og retten kan give de sagkyndige lov til at rådføre sig
med hinanden, inden de svarer.

Stk. 3. Domstolsstyrelsen kan fastsætte regler om, at er-
klæringer som nævnt i stk. 1 skal afgives på særlige blanket-
ter, og at erklæringen skal fremsendes til retten i et særligt
format, herunder digitalt.«

5. I § 316, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Udgifter til sagkyndig bistand, der er indhentet med ret-

tens tilladelse i medfør af § 209 a, stk. 1, erstattes dog ikke.«

6. Efter § 341 indsættes:

»§ 341 a. Erklæringer om konkrete forhold af teknisk,
økonomisk eller lignende karakter, som en part inden sags-
anlægget har indhentet hos sagkyndige, kan fremlægges som
bevis, medmindre erklæringens indhold, omstændighederne
ved dens tilblivelse eller andre forhold giver grundlag for at
fravige udgangspunktet. Har en part fremlagt en sådan er-
klæring, kan modparten under i øvrigt samme betingelser
fremlægge en tilsvarende erklæring, selv om denne erklæ-
ring først har kunnet indhentes efter sagens anlæg.

Stk. 2. Erklæringer om bedømmelsen af juridiske forhold
efter dansk ret, som en part har indhentet fra retskyndige,
kan inddrages til brug for den juridiske argumentation, men
ikke under sagen i øvrigt.«

7. I § 353, stk. 1, nr. 13, indsættes efter »§ 196,«: »tilladelse
til bevisførelse efter § 209 a«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.
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§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 13. december 2016
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