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Anmeldelse af arbejdsulykke 
med henblik på erstatning efter Arbejdsskadeloven 
Oplysninger om tilskadekomne: 
Sendes til: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø eller til arbejdsgivers forsikringsselskab
Skriv
Hvis intet CPR-nummer oplys venligst:
U:\blank\logo\logo.gif
Er tilskadekomne:
Tilskadekomnes arbejdsgiver på ulykketidspunket: 
Beskrivelse af ulykken, herunder forløbet og ulykkesstedet
Oplysninger om skaden og dens følgevirkninger
Beskriv så præcist som muligt skaden, herunder hvilken del og side af kroppen, der blev skadet:For eksempel: knoglebrud venstre underarm eller forstuvning af højre ankel
Oplysninger om anmelder:
Anmelders underskrift
Skal 
kun 
udfyldes hvis anmelder er arbejdsgiver 
Jeg anmoder om dispensation for pligt til at anmelde en arbejdsskade digitalt fordi: 
a) Jeg har ingen computer eller adgang til internet i min virksomhed ________ (sæt kryds) 
b) Min virksomhed har ikke et CVR-nummer ________ (sæt kryds)  
Tro og love erklæring 
Undertegnede arbejdsgiver erklærer hermed, at denne ikke har adgang til computer eller 
internet eller at denne ikke er en virksomhed med et dansk CVR-nummer: 
______________________  den  __________________ 
                                   sted                                                              dato 
Digital anmeldelse via EASY på www.aes.dk 
Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsskade digitalt. Dispensation fra denne pligt 
forudsætter en ansøgning. Undtagelse fra pligten til at anmelde digitalt, kan kun ske, hvis 
arbejdsgiver ikke har adgang til computer og internet eller virksomheden ikke har et CVR-nummer. 
Dispensationsanmodning for arbejdsgivere, der ikke anmelder digitalt
               Underskrift              Arbejdsgivers navn og eventuelt CVR-nummer 
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