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Høring - over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af blanketter i
forbindelse med syn og skøn
Ved e-mail af 27-10-2014 har Domstolsstyrelsen anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
1.

Blankettens indhold og tvungen brug

Advokatrådet er af den opfattelse, at brug af blanketter kan være formålstjenstligt, så
der skabes en ensretning i besvarelsen af skønserklæringer. Det er dog efter
Advokatrådets opfattelse vigtigt, at der indføres en adgang i bekendtgørelsen til, at
der er mulighed for skønsmanden at udfærdige sin besvarelse på en anden måde, der
afstemmes med retten. Dette for at sikre, at der ikke opstår en eventuel hindring i at
få den korrekte besvarelse fra skønsmanden, hvor denne skønner, at der skal ske
besvarelse på en sådan måde, der ikke kan indeholdes i blanketten.
Derudover bør der indføres et afsnit, hvor skønsmanden beskriver, hvad denne har
besigtiget, så der ikke – på et senere tidspunkt – kan opstå tvivl om, hvad der var
genstand for skønnet. Dette bør der indarbejdes en rubrik til i blanketten.
Det forekommer ofte, at skønserklæringer ud over selve erklæringen består af en
række underbilag, der f.eks. indeholder en registrering af mangler eller lignende. Der
kan også være tale om kortbilag eller fotos, som illustrerer de temaer, skønssagen
vedrører. I særlige tilfælde kan det egentlige svar fremgå af sådanne bilag. I større
sager er det endvidere almindeligt, at skønsmanden udarbejder mødereferater i
forbindelse med den eller de besigtigelser, der har fundet sted forud for
skønsmandens besvarelse af skønstemaet. Det foreliggende udkast til blanket
mangler en vejledning med hensyn til, hvorledes skønserklæringen tager højde for
sådanne bilag. Det anbefales, at der enten i standardblanketten indsættes en rubrik
med overskriften "Eventuelle bilag" eller lignende, eller at blanketten forsynes med
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en vejledning, hvori det udtrykkeligt nævnes, at skønserklæringen ud over skemaets
indhold kan suppleres med relevant bilagsmateriale, herunder fotos og referater af
besigtigelsesmøder mv.
Udkastet giver derudover ikke anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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