Kort om notat om begrænsning i sikringspligten ( § 48, stk. 6 – 400timersreglen)
Notatets indhold
Selv om man som privatperson antager personer til arbejde, er man i visse situationer fritaget for at
tegne en arbejdsskadeforsikring. Notatet beskriver reglerne for, hvornår man ikke har pligt til at
tegne arbejdsskadeforsikring, nemlig når en anden udfører arbejde i ens private husholdning eller
som led i ens privat tjeneste, hvis den samlede arbejdsindsats ikke overstiger 400 timer i et
kalenderår.
Selv om man er privatperson og ikke har pligt til at tegne forsikring efter reglen om de 400 timer,
skal man stadig anmelde en skade, der overgår den person man har antaget til arbejde. Anmeldelse
skal ske til Arbejdsskadestyrelsen.
Hovedregel
Arbejdsskadelovens personkreds omfatter personer, som er antaget til at udføre, lønnet, ulønnet,
varigt, midlertidigt eller forbigående arbejde her i landet (§ 2, stk. 1), og enhver arbejdsgiver har
efter lovens § 48, stk. 1 pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte.
Undtagelser
Hovedreglen gælder dog ikke, hvis en privat person ansætter en medhjælper til at arbejde i den
private husholdning eller til udførelse af privat tjeneste, når den samlede beskæftigelse herved ikke
overstiger 400 timer i et kalenderår, jf arbejdsskadeloven § 48, stk. 6.
Notatets vigtigste pointer
400-timerskravet skal fortolkes strengt. Det betyder, at hvis arbejdet overstiger 400 timer i
kalenderåret med blot 1 time, så falder man udenfor reglen, og der skal tegnes
arbejdsskadeforsikring. Er der flere ansatte, skal deres timer lægges sammen.
Definition af ”privat husholdning” og ”privat tjeneste”
Arbejde i ”privat husholdning” defineres som arbejde i og omkring privat bolig. Øvrigt arbejde af
ikke-erhvervsmæssig karakter defineres som private tjenester.
Foreningsarbejde og selvstændige
Foreningsarbejde og arbejde udført af selvstændige er ikke omfattet af 400-timersreglen.
Lovhjemmel
Arbejdsskadeloven § 2, stk. 1, § 4, § 48, § 52, stk. 2, § 51, stk. 1 (1993-loven), § 5, stk. 3 (1978loven). Lov om social service § 78, stk. 5 og bekendtgørelse nr. 78 af 25. januar 2005.
Principafgørelser og domme nævnt i vejledningen
Højesterets dom af 6. december 1935 (U1935.74) (mureren som kom tilskade ved kalkning af
Købmandsgård), D.f.U. 81037/54 (arbejdsmanden og slagterbutikken).
.

