
ANSØGNING
OM

ERSTATNING FRA STATEN TIL OFRE FOR FORBRYDELSER

Staten betaler erstatning for personskade, der sker ved overtrædelse af straffeloven eller  
lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Staten betaler ikke erstatning for skader, der sker ved overtrædelse af færdselsloven, 
ordensbekendtgørelsen eller andre særlove.

Det er bl.a. en betingelse for at få erstatning,
• at forbrydelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer,

• 	at	du	har	krævet	erstatning	af	skadevolderen,	hvis	straffesagen	har	været	i	retten,	og

•  at ansøgning om erstatning er indsendt til Erstatningsnævnet senest 2 år efter, at
forbrydelsen er begået (fristen regnes fra endelig dom eller politiets afgørelse om
indstilling af efterforskningen).

Du kan få erstatning for bl.a.
•  helbredelsesudgifter

• svie og smerte (sygedage)

•  tabt arbejdsfortjeneste

•  varigt mén

• tab af erhvervsevne

• tøj, andre personlige ejendele og mindre kontantbeløb, du havde på dig, da skaden skete

• forsørgertabserstatning og lignende

• tortgodtgørelse (normalt kun ved seksuelle krænkelser)

•  krænkelsesgodtgørelse (kræver bl.a. normalt at forbrydelsen medfører en straf på 1 år eller
derover)

Erstatning ydes ikke, i det omfang skaden godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsik- 
ringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning.

Der kan tilkendes godtgørelse for svie og smerte for hver dag, den skadelidte har været 
syg, som følge af skaden. Du kan således også tilkendes godtgørelse for svie og smerte, selv 
om du f.eks. er uden arbejde, pensionist eller studerende. 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er forskellen mellem din normalløn og sygeløn/ syge 
dagpenge. Du kan lette sagsbehandlingen af din ansøgning, hvis du sammen med  
ansøgningsskemaet indsender 1) en erklæring fra din arbejdsgiver, der bekræfter dit krav 
størrelses- og beregningsmæssigt, 2) en kopi af dine lønsedler for de seneste tre måneder  før 
tilskadekomsten, 3) oplyser datoen for din ansættelse, og 4) indsender dokumentation  for, 
hvilke beløb du har modtaget i sygeløn/sygedagpenge fra din arbejdsgiver og/eller  
fra kommunen. Såfremt du ikke har mulighed for at modtage sygedagpenge fra kommunen, 
bedes du vedlægge afslag fra kommunen herom. Det bemærkes, at personer med indtægt ved 
selvstændig erhvervsvirksomhed også har ret til sygedagpenge fra kommunen.

Du kan læse mere om Erstatningsnævnet og nævnets arbejde på www.erstatningsnaevnet.dk

På sidste side kan du se et uddrag af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.



1. Ansøgers navn, adresse m.v. & oplysninger om bistandsadvokat
Efternavn: Fornavn(e): Cpr.nr.:

Adresse: Postnr.: By:

Stilling: Tlf.: E-mailadresse:

Repræsenteres du af bistandsadvokat under Erstatningsnævnets behandling af din sag?    Ja     Nej  
Bistandsadvokatens navn og adresse:

1.a. Evt. værge
Efternavn: Fornavn(e): Cpr.nr.:

Adresse: Postnr.: By:

Tlf.: E-mailadresse:

2. Skadevolder
Efternavn: Fornavn(e):

3. Hvornår er forbrydelsen sket? 3.a. Er forbrydelsen sket under dit arbejde?

Dato:    kl. Ja   Nej  

4. Er forbrydelsen anmeldt til politiet?
Ja     Hvor?  Dato:  kl. 

Nej   Hvorfor ikke?

5. Erstatningskrav som følge af forbrydelsen:

Sygedage?   Nej       Ja      Fra den:   Til den:
Se vejledningen på forsiden.

Tabt arbejdsfortjeneste?   Nej       Ja      Fra den:   Til den:    I alt   kr.
Se vejledningen på forsiden.

Sygeløn/sygedagpenge fra din arbejdsgiver?   Ja     I alt    kr.

Nej   Hvorfor ikke?

Sygedagpenge fra kommunen?   Ja     I alt   kr.

Nej   Hvorfor ikke?

Har du haft udgifter til: Medicin kr.

Lægeerklæring kr. Tandbehandling kr. Psykolog   kr.

Fysioterapi kr. Andre behandlingsudgifter kr.

Har du haft andre udgifter/tab  (f.eks. ødelagt beklædning, andre personlige ejendele, mindre kontantbeløb, 
transport m.v.). Dokumentation for alle udgifter/tab skal vedlægges i form af kvitteringer, boner mv.:

Politiets j.nr.:



FORSIKRINGSFORHOLD PÅ SKADESTIDSPUNKTET

6. Var du på tidspunktet for hændelsen omfattet af en eller flere af følgende forsikringer?

a. Familie-/indboforsikring Nej    Ja  
Forsikringsselskabets navn, police og skadenummer:

Udbetaling:
kr.

Til dækning af:

b. Ulykkesforsikring Nej    Ja  
Forsikringsselskabets navn, police og skadenummer:

Udbetaling:
kr.

Til dækning af:

c. Gruppeulykkesforsikring Nej    Ja  
Forsikringsselskabets navn, police og skadenummer:

Udbetaling:
kr.

Til dækning af:

d. Sygeforsikringen ”danmark” Nej       Ja  

Udbetaling:
kr.

Til dækning af:

7. Har du modtaget erstatning fra:

Skadevolder   Nej   Ja     kr.   Til dækning af:

Kommunen    Nej   Ja     kr.    Til dækning af:

8. Ønsker du at søge dispensation fra at bruge den digitale selvbetjeningsløsning, skal du her oplyse
hvorfor. Har du i øvrigt bemærkninger til din sag?

Efter straffelovens § 163 straffes afgivelse af urigtige oplysninger med bøde eller fængsel i 
indtil 4 måneder.

Dato Underskrift

Skemaet indsendes til politiet det sted, hvor forbrydelsen er begået.

Politiet videresender skemaet til Erstatningsnævnet, men først når politiet og eventuelt retten 
har færdigbehandlet sagen.

Du vil få besked fra Erstatningsnævnet, når nævnet har modtaget din ansøgning.



Uddrag af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 

 

Kapitel 1 – Personskade  

§ 1. Staten yder erstatning og godtgørelse for 

personskade, der forvoldes ved overtrædelse af borgerlig 

straffelov eller lov om tilhold, opholdsforbud og 

bortvisning, hvis lovovertrædelsen er begået i den danske 

stat. Det samme gælder personskade, der indtræder i 

forbindelse med hjælp til politiet under anholdelse eller i 

forbindelse med handlinger, der foretages med henblik på 

lovlig privat anholdelse eller forhindring af strafbare 

handlinger.  

Stk. 2. Erstatning ydes endvidere for skade på tøj og 

andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre 

kontantbeløb, som skadelidte havde på sig, da 

personskaden blev forvoldt.  

Stk. 3. Erstatning kan i særlige tilfælde ydes for skader, 

der forvoldes ved handlinger begået uden for den danske 

stat, hvis skadelidte har bopæl i Danmark, har dansk 

indfødsret eller på gerningstidspunktet gjorde tjeneste for 

en udsendt dansk udenrigsrepræsentation. Erstatning kan 

endvidere ydes, når sådanne handlinger er begået mod 

skadelidte med bopæl i Danmark under dennes 

erhvervsudøvelse uden for den danske stat.  

§ 2. Afgår skadelidte ved døden, ydes erstatning m.v. 

efter erstatningsansvarslovens §§ 12-14 a og § 26 a.  

Kapitel 2 – Tingsskade  

§ 3. Staten yder erstatning for tingsskade, der ved 

overtrædelse af borgerlig straffelov forvoldes i den danske 

stat af personer, der 

1) er tvangsanbragt på institution under 

kriminalforsorgen. 

2) er anholdt med henblik på fængsling eller er 

varetægtsfængslet, 

3) efter straffelovens § 49, stk. 2, er overført til 

institution uden for kriminalforsorgen,  

4) er optaget i døgninstitution for børn og unge 

efter lov om social service,  

5) på grund af mental retardering er optaget i 

længerevarende botilbud til personer med 

betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service,  

6) er indlagt eller tilbageholdt mod deres vilje på de 

hospitaler mv., der er nævnt i § 1 i lov om 

sindssyge personers hospitalsophold.  

Stk. 2. …  

Stk. 3. …  

Stk. 4. …  

Kapitel 3 – Fælles bestemmelser m.v.  

§ 6. Erstatning ydes, selv om skadevolderen er 

1) ukendt eller ikke kan findes,  

2) under 15 år eller  

3) utilregnelig.  

Stk. 2. Erstatning ydes, selv om tiltalte under straffesagen 

frifindes, hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt.  

§ 6 a. Ved afgørelser om erstatning efter denne lov finder 

dansk rets almindelige regler om skadevolderens 

erstatningsansvar, herunder om nedsættelse eller bortfald 

af erstatning på grund af skadelidtes eller afdødes 

medvirken til skaden eller accept af risikoen for skade, 

tilsvarende anvendelse.  

§ 7. Erstatning ydes ikke, i det omfang skaden godtgøres 

af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller 

andre ydelser, der har karakter af virkelig 

skadeserstatning.  

Stk. 2. Erstatning ydes ikke til dækning af regreskrav mod 

skadevolderen. 

§ 9. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at krav 

under et bestemt beløb ikke erstattes.  

Stk. 2. Der ydes erstatning og godtgørelse for krav indstil 

3.500 kr., hvis forholdet er omfattet af § 1 og kravet er 

fremsat rettidigt, jf. § 13, medmindre det er åbenbart, at 

lovens øvrige betingelser ikke er opfyldt. Beløbet reguleres 

efter reglerne i § 15 i lov om erstatningsansvar. Erstatning 

og godtgørelse efter 1. pkt. er betinget af, at skadelidte 

fremsætter sit samlede krav vedrørende samme 

lovovertrædelse, i det omfang skadelidte er bekendt med 

kravets eksistens på tidspunktet for indgivelse af 

ansøgningen.  

Stk. 3. …  

§ 10. Erstatning er betinget af, at lovovertrædelsen er 

anmeldt til politiet inden 72 timer, og at skadelidte under 

en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger 

påstand om erstatning.  

Stk. 2. Kravet om anmeldelse inden 72 timer gælder dog 

ikke for sager om overtrædelse af straffelovens §§ 210, 

216, 222-224, § 225, jf. §§ 216 og 222-224, § 226 og § 

227, stk. 1, og sager om overtrædelse af straffelovens § 

218-221 og § 225, jf. §§ 218-221, der begås over for en 

person under 18 år.  

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges, hvis 

forholdene taler for det.  

Stk. 4. Politiet vejleder skadelidte om retten til at få 

erstatning efter denne lov. 

§ 11. Afgørelse om erstatning træffes af et nævn, der 

nedsættes af justitsministeren.  

Stk. 2. Erstatningsnævnet består af 1 formand og 1 eller 

flere næstformænd, der tilsammen udgør formandsskabet, 

og et antal yderligere medlemmer. Erstatningsnævnets 

formand og næstformænd skal være landsdommere. 

Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra 

henholdsvis den minister, som Ankestyrelsen hører under, 

og Advokatrådet.  

Stk. 3. Justitsministeren bestemmer antallet af 

næstformænd og øvrige medlemmer.  



Stk. 4. Erstatningsnævnets formand, næstformænd og 

øvrige medlemmer udnævnes for en periode på 4 år. 

Genudnævnelse kan finde sted.  

Stk. 5. Der beskikkes en suppleant for hvert af nævnets 

medlemmer. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse på 

beskikkelse af suppleanter.  

Stk. 6. Justitsministeren fastsætter nævnets 

forretningsorden og regler om indgivelse af ansøgning.  

§ 11 a. Er skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse 

fra skadevolderen afgjort ved dom, ydes erstatning efter 

denne lov med det beløb, som er fastsat ved dommen, jf. 

dog §§ 7-10. 

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, for så vidt 

skadevolderen under sagen må anses for at have 

anerkendt kravet eller dets størrelse.  

Stk. 3. Taler særlige omstændigheder derfor, kan nævnet 

uanset stk. 1 tilkende skadelidte en højere erstatning eller 

godtgørelse end fastsat ved dommen.  

§ 11 c. Nævnet træffer ikke afgørelse, før straffesagen 

mod skadevolderen er afgjort ved endelig dom eller 

efterforskningen er indstillet. Afgørelsen udsættes 

endvidere med henblik på at konstatere, om skaden 

dækkes fra anden side, jf. § 7, stk. 1.  

Stk. 2. Uanset at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, kan 

nævnet træffe afgørelse, hvis forholdene taler for det.  

§ 13. Nævnet kan ikke behandle en ansøgning, der er 

indgivet over 2 år efter, at lovovertrædelsen er begået, 

medmindre der foreligger særlige grunde.  

Stk. 2. Hvis der i sagen er afsagt dom, regnes fristen i stk. 

1, fra dommen var endelig. Hvis politiet har efterforsket 

sagen, uden at der efterfølgende er rejst straffesag, 

regnes fristen fra tidspunktet for politiets afgørelse om 

indstilling af efterforskningen.  

Stk. 3. Hvis nævnet har truffet endelig afgørelse om 

erstatning eller godtgørelse, kan nævnet ikke behandle 

yderligere krav fra samme ansøger vedrørende samme 

lovovertrædelse, hvis det nye krav fremsættes, mere end 

2 år efter at nævnet har truffet endelig afgørelse. Hvis 

ansøgeren først senere indså eller burde indse eksistensen 

af det nye krav, regnes fristen 1. pkt. fra dette tidspunkt. 

Hvis nævnet anmoder om dokumentation for et fremsat 

krav og dokumentation ikke er fremsendt senest 2 år efter 

nævnets endelige afgørelse, kan nævnet ikke behandle 

kravet. 1.-3. pkt. kan fraviges, hvis der foreligger særlige 

grunde.  

§ 14. Nævnet kan opfordre ansøgeren til at medvirke til 

sagens oplysning, herunder ved personligt fremmøde for 

nævnet, ved i tilfælde af personskade at lade sig 

undersøge af en læge og om fornødent, eventuelt ved 

indlæggelse, at lade sig undergive observation og 

behandling. Nævnet kan endvidere afkræve andre, der har 

kendskab til forholdene, oplysninger, der må anses for 

nødvendige. Nævnet kan herunder indhente 

sygehusjournaler eller udskrifter heraf.  

Stk. 2. Nævnet kan indhente en udtalelse om spørgsmålet 

om fastsættelsen af mengraden og erhvervsevnetabet.  

Stk. 3. Nævnet kan forlange optaget retsligt forhør.  

Stk. 4. Efterkommer ansøgeren ikke inden en fastsat frist 

en opfordring fra nævnet om at medvirke til sagens 

oplysning, kan sagen afgøres på det i øvrigt foreliggende 

grundlag.  

§ 15. Udgifterne til sagens behandling ved nævnet, 

herunder udgifter til de undersøgelser, der er omtalt i § 

14, stk. 1, betales af staten.  

Stk. 2. Nævnet kan i særlige tilfælde bestemme, at 

ansøgeren helt eller delvis skal have dækket udgifter, som 

han har afholdt i anledning af sagen.  

§ 16. Nævnet har den endelige administrative afgørelse af 

de sager, der indbringes for nævnet.  

§ 17. Staten indtræder, i det omfang der ydes erstatning, 

i skadelidtes krav mod skadevolderen.  

§ 18. Har ansøgeren givet urigtige oplysninger eller fortiet 

omstændigheder af betydning for erstatningen, kan beløb, 

som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt.  

Stk. 2. Tilbagebetaling kan endvidere kræves, i det 

omfang skaden senere godtgøres eller dækkes af 

forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af 

virkelig skadeserstatning.  
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