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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 451 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. januar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Kristian Hegaard (RV). 
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Spørgsmål nr. 451 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren oplyse, om der inden for de sidste 30 år ved 

lovændring er sket en nedsættelse af strafferammen for en for-

brydelse i Straffeloven?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet kan oplyse, at der ses flere tilfælde på, at der ved lovæn-

dring er sket en nedsættelse af strafferammen for en forbrydelse i straffelo-

ven.  

 

Dette er bl.a. sket ved lov nr. 633 af 12. juni 2013 om ændring af straffelo-

ven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om 

restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Seksualforbrydelser) og 

ved lov nr. 218 af 31. marts 2004 om ændring af straffeloven og retspleje-

loven (Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse 

m.v.).  

 

Det kan i den forbindelse oplyses, at lovændringen fra 2013 bl.a. indebar, at 

strafferammen i straffelovens § 221 om tilsnigelse af samleje med en person, 

der forveksler gerningsmanden med en anden, blev nedsat fra fængsel indtil 

6 år til fængsel indtil 4 år. Ændringen blev gennemført som led i en generel 

modernisering af straffelovens bestemmelser om seksualforbrydelser, som 

byggede på Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbry-

delser.   

 

Det kan endvidere oplyses, at lovændringen fra 2004 bl.a. indebar, at straf-

ferammen i straffelovens § 165 om falsk anmeldelse og falsk klagemål blev 

nedsat fra fængsel indtil 1 år til fængsel indtil 6 måneder. Ændringen blev 

gennemført som led i en modernisering af strafferammerne i straffeloven, 

som navnlig byggede på Straffelovrådets betænkning nr. 1424/2002 om 

straffastsættelse og strafferammer. 
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