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Højesterets anke- og kæremålsudvalg tilkendegav ved en kendelse af 15/6 
2010, at kriteriet for fremlæggelse af bilag i sagsfremstillingen til en syns- 
og skønsforretning vedrørende værdiansættelse af et pantebrev var, om der 
var grundlag for på forhånd at antage, at det pågældende bilag var uden 
betydning for besvarelsen af de i syns- og skønstemaet stillede spørgsmål.  
 

Gennemførelsen af et syn- og skøn, herunder udformning af syns- og skønstema, 

udvælgelse af oplysninger og andet baggrundsmateriale til forelæggelse for syns- og 

skønsmanden, udpegning af syns- og skønsmand mv. sker i det hele efter retsplejelo-

vens regler.  

En af de tilbagevendende problemstillinger i forbindelse med gennemførelse af en 

syns- og skønsforretning er spørgsmålet om, hvilke oplysninger, der mod modpartens 

protest kan forelægges for syns- og skønsmanden i forbindelse med skønsforretningen.  

Jeg har ved flere tidligere lejligheder omtalt spørgsmålet om udvælgelse af det mate-

riale, som forelægges for en syns- og skønsmand til brug for syns- og skønsforretnin-

gen, se herved JUS 2000/51 og JUS 2007/47. Særligt om fremlæggelse af tidligere ind-

hentede sagkyndige vurderinger henvises til JUS 2009/1.  

Der er ikke i retsplejeloven optaget udtrykkelige regler om, hvilket bilagsmateriale, 

der kan fremlægges for syns- og skønsmanden mod modparten protest. Problemstillin-

gen er endvidere kun sparsomt beskrevet i litteraturen.  

http://www.v.dk/
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Om sagsfremstillingen i syns- og skønsbegæringen anfører Hørlyck, Syn & Skøn, 

2004, s. 89, at ”… sagsfremstillingen under ingen omstændigheder kan lægges til grund 

af skønsmanden under sagens behandling… Formålet med sagsfremstillingen er nær-

mest at meddele retten … og skønsmanden en introduktion til sagens emne.” Videre 

anføres, at ”I skønssager, der knytter sig til en verserende retssag … kan sagsfremstil-

lingen indskrænkes til et minimum eller helt undværes, idet retssagens … bilag i reglen 

overlades til skønsmanden”. Uddybende anføres a.s., s. 91, at ”Som nævnt har en sådan 

sagsfremstilling alene til formål at være en introduktion, og den må derfor i højere grad 

sidestilles med forelæggelsen under domsforhandlingen i en retssag end f.eks. med 

sagsfremstillingen i en stævning eller et svarskrift. Sagsfremstillingen i et skønstema 

skal med andre ord være neutral og må navnlig ikke indeholde procederende betragt-

ninger eller fremstille bestridte forhold som kendsgerninger.” 

Der kan tillige henvises til Ole Bjørn, SR-SKAT 1997, s. 14, der anfører, at ”Alt 

materiale, som i faktisk og retlig henseende kan påvirke den vurdering, Landsskatteret-

ten skal foretage, bør forelægges syns- og skønsmændene.” 

Spørgsmålet har været prøvet flere gange ved landsretterne, jf. herved bl.a. Østre 

Landsrets kendelse, ref. i UfR 2001, 502 ØLK, hvor landsretten tilkendegav, at ”Ud-

gangspunktet er, at syns- og skønsmænd får kendskab til retssagens bilag.” På linie med 

hovedsynspunktet anførte Vestre Landsret i UfR 2001, 2113 VLK, at ”Det er udgangs-

punktet, at en syns- og skønsmand skal have kendskab til alle bilagene i en sag.”  Der 

kan herved tillige henvises til TfS 2001, 31 VLK, omtalt i JUS 2000/51, og TfS 2001, 

479 ØLK, omtalt af Michael Svanholm i TfS 2001, 485.  

Heroverfor står, at udformningen af sagsfremstilling og syns- og skønstema er om-

fattet af retsplejelovens § 341, hvorefter retten kan afvise bevisførelse, der skønnes at 

være uden betydning for sagen. 

Afvisning af bilag med henvisning til manglende relevans for sagen er bl.a. foretaget 

i TfS 1999, 602 ØLK, TfS 2000, 937 VLK og TfS 2001, 668 VLK. En tættere censur 

efter et relevanskriterium er endvidere foretaget i sagen ref. i TfS 2008, 107 BR, omtalt 

i JUS 2007/47. Se tillige den specielle afgørelse i sagen ref. i UfR 2000, 1437 VLK, 

hvor parterne var enige om fremlæggelse, enten af alle eller ingen af sagens bilag. 
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Landsretten fandt her, at sagens bilag ikke skulle udleveres, da en udlevering ”ikke kan 

antages at have betydning for skønsmandens mulighed for at besvare skønstemaet…” 

Spørgsmålet om adgang til at fremlægge sagens bilag har nu været forelagt for Hø-

jesteret, der ved en principiel kendelse af 15/6 2010 har truffet afgørelse i sagen. Sagen 

drejede sig om værdiansættelse af pantebreve i en skattesag til brug for avanceopgørel-

sen ved salg af en udlejningsejendom til en andelsboligforening i 2005. Andelsboligfor-

eningen indledte 3 år senere, dvs. i 2008, en ”stille betalingsstandsning”. Skatteyderen 

ønskede her at fremlægge to bilag indeholdende henholdsvis et referat fra et bestyrel-

sesmøde i Andelsboligforeningen med gengivelse af beslutningen om den stille beta-

lingsstandsning og et brev fra Andelsboligforeningens advokat til pantebrevskreditor 

med bl.a. en orientering om hæftelsesforholdene for andelshaverne og et forslag til en 

gældsordning.  

SKAT modsatte sig fremlæggelse af disse to bilag med henvisning til, at de om-

handlede bilag måtte anses for irrelevante, ligesom der ville være en risiko for utilbørlig 

påvirkning af skønsmanden ved forelæggelse af bilag, som skønsmanden ved sin besva-

relse ikke burde tillægge betydning. Til grund for SKAT´s synspunkt lå det standpunkt, 

at skønsmanden alene skulle tage udgangspunkt i de oplysninger, der forelå i 2005, eller 

forhold, som var påregnelige på dette tidspunkt. Da de omhandlede bilag vedrørte begi-

venheder, der fandt sted næsten 3 år efter det tidspunkt, der var relevant for værdiansæt-

telsen, var bilagene efter SKATs opfattelse følgelig uden relevans for sagen.  

Heroverfor gjorde skatteyderen gældende, at det – af nærmere opregnede grunde - 

ikke kunne udelukkes, at de omhandlede bilag kunne have betydning for værdiansættel-

sen af pantebrevenes værdi i 2005.  

Højesteret traf beslutning om fremlæggelse af de omhandlede bilag, idet Højesteret 

anførte følgende, gengivet in extenso: 

”Ved udmeldelse af syn og skøn skal retten tage stilling til og i udmeldelsesdekretet 

tydeligt angive, hvad der er forretningens genstand og øjemed, jf. retsplejelovens § 201. 

Denne bestemmelse finder anvendelse også ved udmeldelse af syn og skøn som led i 

isoleret bevisoptagelse, jf. retsplejelovens § 343, herunder i forbindelse med sager for 

Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 47, stk. 1. En angivelse af genstand og 
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øjemed omfatter ikke alene formulering af spørgsmål i et skønstema, men også stilling-

tagen til grundlaget for besvarelsen.  

Højesteret finder, at besvarelsen som udgangspunkt skal baseres på kendskab til al-

le sagens akter, men dette udgangspunkt må dog fraviges under visse konkrete omstæn-

digheder.  

Udgangspunktet må således fraviges, f.eks. hvor et bilag på forhånd må skønnes at 

være uden betydning for besvarelsen af skønstemaet, jf. princippet i retsplejelovens § 

341. Ved afgørelsen må det tages i betragtning, at skønsmanden som sagkyndig kan 

være bedre egnet til at bedømme bilagets relevans, og at der gennem alternative 

spørgsmål kan indhentes svar, hvor der bortses fra oplysningerne i et bilag, selvom det i 

øvrigt indgår i grundlaget for besvarelsen.  

Udgangspunktet må ligeledes fraviges, f.eks. hvor et bilag må anses for egnet til at 

påvirke besvarelsen på utilbørlig måde.  

Under sagen for Landsskatteretten er der tvist om kursværdien i december 2005 af 

de omhandlede pantebreve. De omstridte bilag indeholder oplysninger om de økonomi-

ske forhold i den ene pantebrevsdebitor, Andelsboligforeningen […], herunder om an-

delshavernes samlede indskud ved stiftelsen, om deres hæftelse for pantegæld samt om 

betalingsstandsning og forsøg på rekonstruktion i slutningen af 2008. Højesteret finder 

ikke grundlag for på forhånd at antage, at disse bilag er uden betydning for besvarelsen 

af spørgsmålet om kursværdien i december 2005 af det af denne andelsboligforening 

udstedte pantebrev.  

Højesteret finder heller ikke grundlag for at antage, at bilagenes oplysninger om ef-

terfølgende omstændigheder er egnet til på utilbørlig måde at påvirke besvarelsen af 

skønstemaet.”  

Med denne kendelse har Højesteret for det første fundamenteret det i hidtidig prak-

sis antagne principielle udgangspunkt om, at alle sagens akter skal indgå i syns- og 

skønsmandens vurderingsgrundlag.   

Dernæst er fastslået, at kriteriet for vurderingen af, hvorvidt et bilag må anses for re-

levant for syns- og skønsmandens besvarelse er, om der er grundlag for på forhånd at 
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antage, at bilaget er uden betydning for besvarelsen af spørgsmålet. Højesteret har med 

andre ord markeret en meget høj tolerancetærskel ved relevansvurderingen.  

Dette kriterium svarer til kriteriet for iværksættelse af syn og skøn og admittering af 

givne konkrete spørgsmål til syns- og skønsmanden, jf. herved UfR 1968.227 HKK og 

tillige TfS 1999, 162 VLK, TfS 2003, 432 VLK, og TfS 2004, 585 VLK.  

For det tredje er med Højesterets afgørelse afklaret det principielle spørgsmål om, 

hvorvidt der kan tages hensyn til omstændigheder, der i tid ligger efter det relevante 

tidspunkt for syns- og skønsforretningen, eksempelvis værdiansættelsen af et konkret 

aktiv. Oplysninger om sådanne efterfølgende omstændigheder kan således som det gan-

ske klare udgangspunkt indgå i grundlaget for syns- og skønsmandens besvarelse. 

 
 

_______ o _______ 

 
 


