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målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 476 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren opgøre antallet af personer, som har en gæld fra 

straffesagsomkostninger, samt hvor mange af disse, der aktuelt 

afdrager på gælden?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har ved opgørelsen af pålagte straffesagsomkost-

ninger defineret denne type omkostninger som sagsomkostnin-

ger opkrævet i forbindelse med en straffesag. Rigspolitiet kan 

på den baggrund oplyse, at politiet udsender en opkrævning af 

sagsomkostninger, når en sag er afgjort enten ved dom, forlig 

eller anden bindende afgørelse.  

 

I opkrævningen opfordres skyldner til at betale sagsomkostnin-

gerne inden 20 dage. Hvis det opkrævede beløb ikke indbetales 

inden betalingsfristens udløb, sender politiet en rykker, hvoref-

ter skyldner har 10 dage til at betale fordringen.  

 

I henhold til bødebekendtgørelsens § 4, stk. 1, kan politiet give 

tilladelse til en kortvarig henstand med betalingen af sagsom-

kostninger eller tillade, at beløbet betales i afdrag ved en korte-

revarende afdragsordning. Der kan dog højst gives tilladelse til 

henstand med betalingen eller afdragsvis betaling i en periode 

på op til seks måneder.  

 

Efter de seks måneder bliver fordringen sendt til inddrivelse hos 

Gældsstyrelsen, hvis betalingen ikke er modtaget. Hvis de op-

krævede sagsomkostninger i aftaleperioden ikke betales retti-

digt, fx i tilfælde af misligholdelse af aftalen, bliver fordringen 

sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen tidligere end seks må-

neder.  

 

Ved oversendelse af sagsomkostningerne til Gældsstyrelsen, af-

skriver politiet de tilgodehavende beløb, hvorefter sagen lukkes 

i politiets systemer. 

 

 

Aftaletype Antal skyldnere 

Faste månedlige rater 1.337 

Henstand 783 

Individuelle rater 149 

Ingen aftale 7.638 

I alt 9.907 
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Ovenstående opgørelse viser det samlede antal skyldnere, som 

aktuelt har indgået en afdragsordning med politiet med faste må-

nedlige afdrag. Opgørelsen viser derudover antallet af individu-

elle aftaler, hvor afdragene varierer i de enkelte måneder i løbet 

af perioden for afdragsordningen. Endelig viser opgørelsen an-

tallet af skyldnere, som har fået henstand med hensyn til beta-

ling samt antallet af skyldnere, der ikke har anmodet om indgå-

else af en aftale om afdrag eller henstand for betaling af sags-

omkostninger, f.eks. hvor betalingsfristen for opkrævningen el-

ler rykkeren endnu ikke er overskredet på opgørelsestidspunktet 

den 8. januar 2021.  

 

Politiet har ikke mulighed for at udarbejde en tilsvarende opgø-

relse af antallet af skyldnere for den del af sagsomkostningerne, 

der er oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.” 
 

Justitsministeriet har desuden til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-

hentet en udtalelse fra Skatteministeriet, der har oplyst følgende: 

 

”Skatteministeriet har indhentet bidrag fra Skatteforvaltningen, 

der kan oplyse følgende: 

 

”Gældsposter vedrørende straffesagsomkostninger 

sendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, når de 

forgæves er forsøgt opkrævet af den offentlige kre-

ditor (Rigspolitiet). 

 

Pr. 30. november 2020 er der registreret 80.901 per-

soner med et dansk CPR-nummer med gæld fra 

straffesagsomkostninger. Af disse har 14.160 afdra-

get på gælden i 2020 til og med november måned.  

 

Andelen, der ikke afdrager på gælden, skal ses i 

sammenhæng med, at ca. halvdelen af skyldnerne 

aktuelt er uden betalingsevne. Dermed er Gældssty-

relsen lovgivningsmæssigt afskåret fra at inddrive 

deres gæld.  

 

Dertil kommer, at skyldnere med straffesagsom-

kostninger kan være i gang med at afbetale anden 

gæld i henhold til den såkaldte dækningsrække-

følge. Det betyder, at hvis skyldneren – ud over 

straffesagsomkostninger – fx også har gæld til ind-

drivelse, der stammer fra en bøde eller manglende 

betaling af underholdsbidrag, eller gæld, som blot er 

modtaget til inddrivelse inden straffesagsomkost-

ningerne, skal denne gæld betales først. 
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Endelig er der knap 7.000 skyldnere med gæld fra 

straffesagsomkostninger, der har betalingsevne, 

hvor Gældsstyrelsen ikke kan inddrive gælden på 

nuværende tidspunkt, da der kan være tvivl om 

gældspostens gyldighed. Det kan fx skyldes fejl i 

gældsposternes data. Gælden vil blive søgt inddre-

vet i takt med, at fejlene udbedres.”” 
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