
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. juni 2022

Forslag
til

Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til 
ofre for forbrydelser

(Udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse og forenkling af renteberegningen i offererstatningssager)

§ 1

I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 
af 24. august 2018, som ændret ved § 3 i lov nr. 1719 af 27. 
december 2018, § 3 i lov nr. 2200 af 29. december 2020 og 
§ 2 i lov nr. 290 af 27. februar 2021, og som ændres ved det 
af Folketinget den 9. juni 2022 vedtagne forslag til lov om 
ændring af lov om erstatningsansvar (Tortgodtgørelse ved 
digitale seksuelle krænkelser), foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:
»Det samme gælder særlig grove krænkelser mod en an-

dens fred eller ære.«

§ 2

I lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014, som 
ændret ved § 14 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, § 4 i lov 
nr. 140 af 28. februar 2018 og lov nr. 486 af 30. april 2019, 
foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a indsættes efter »tilsvarende anvendelse«: », jf. dog 
§§ 6 b og 6 c«.

2. Efter § 6 a indsættes:

»§ 6 b. Erstatnings- og godtgørelsesbeløb efter § 3, § 4, 
stk. 1, § 6, stk. 2, § 8, § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 14 a i lov om 
erstatningsansvar, der tilkendes efter denne lov, fastsættes 
på grundlag af de beløb, der er gældende på afgørelsestids-
punktet, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Årslønnen efter § 7 i lov om erstatningsansvar og 
erstatningen efter § 14 i lov om erstatningsansvar, der tilken-
des efter denne lov, reguleres i perioden mellem skadens 
indtræden og afgørelsestidspunktet efter reglerne i § 15, stk. 
1, i lov om erstatningsansvar, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Erstatnings- og godtgørelsesbeløb efter § 1, stk. 2, 
og § 3 i denne lov samt §§ 1, 2 og 12 i lov om erstatningsan-
svar, der tilkendes efter denne lov, reguleres efter reglerne i 
§ 15, stk. 1, 1. pkt., i lov om erstatningsansvar og fastsættes 
på grundlag af de regulerede beløb, der er gældende på 
afgørelsestidspunktet, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Stk. 1-3 omfatter ikke krav mod skadevolder på 
erstatning og godtgørelse, som er afgjort ved dom, jf. § 11 a.

§ 6 c. Udbetales erstatning og godtgørelse senere end 14 
dage efter afgørelsestidspunktet, forrentes beløbet fra udlø-
bet af 14-dagesfristen med en årlig rente svarende til renten i 
rentelovens § 5, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Krav på tort- og krænkelsesgodtgørelse og godtgø-
relse til efterladte, der tilkendes af Erstatningsnævnet, for-
rentes efter reglerne i § 16 i lov om erstatningsansvar.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 omfatter ikke krav mod skadevolder på 
erstatning og godtgørelse, som er afgjort ved dom, jf. § 11 
a.«

3. I § 17 indsættes som 2. pkt.:
»§§ 6 b og 6 c finder ligeledes anvendelse ved opgørelse 

af statens krav mod skadevolder.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2022.
Stk. 2. § 1 har ikke virkning for lovovertrædelser begået 

før lovens ikrafttræden.
Stk. 3. § 2, nr. 3, har virkning for regressager, hvor erstat-

ningen eller godtgørelsen i offererstatningssagen er udmålt 
efter §§ 6 b og 6 c i lov om erstatning fra staten til ofre for 
forbrydelser som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2.
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§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan 
ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for 

Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold 
tilsiger.

Folketinget, den 9. juni 2022

Pia Kjærsgaard

/ Erling Bonnesen
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