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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 20 vedrørende forslag til lov 

om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen 

vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning 

og kontrol) (L 184), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsmi-

nisteren den 13. april 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina 

Lorentzen Dehnhardt (SF).
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Spørgsmål nr. 20 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til 

lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af 

ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under inten-

siv overvågning og kontrol) (L 184):

”Ministeren bedes give eksempler på domme, der nu omfat-
tes af ordningen.”

Svar:

Som det fremgår af lovforslagets pkt. 3.1, blev hovedparten af de perso-

ner, der i perioden 1. december 2008 til 30. november 2009 blev idømt 

frihedsstraf på indtil 3 måneder – og dermed kunne komme i betragtning 

til afsoning med elektronisk fodlænke – dømt for vold (ca. 33 pct.), tyve-

ri mv. (ca. 14 pct.) og overtrædelse af færdselsloven (ca. 28 pct.).

Som det videre fremgår af pkt. 3.1, vil fordelingen også efter den foreslå-

ede udvidelse hovedsageligt vedrøre de ovennævnte tre hovedkategorier. 

I den samme periode blev hovedparten af de personer, der blev idømt en 

frihedsstraf på mellem tre og fem måneder, således dømt for vold (ca. 45 

pct.), tyveri mv. (ca. 24 pct.) og overtrædelse af færdselsloven (ca. 9 

pct.).

Der vedlægges tre eksempler på domme, hvor der er idømt en friheds-

straf på mellem 3 og 5 måneder. Dommene vedrører henholdsvis vold, 

grov vold og tyveri.


