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Opgaven 

CEBR  har  i  efteråret  2015/foråret  2016  udført  opgaven med  at  skrive  et metodenotat  for  High:five  til 

kortlægning af omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 

2013. Eventuelle fejl og mangler i notatet er udelukkende forfatternes ansvar. 

 

 

 

 

 

 

Mette Lunde Christensen 

mlc.eco@cbs.dk 

 

Sofie Bødker 

sb.cebr@cbs.dk 

 

   



 

2 
 

 

Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 

Denne analyse er udført i 2016 for High:five. High:five er en organisation, der hjælper virksomheder med at 

etablere jobs til unge mellem 15 og 30 år, der er i fare for at blive marginaliseret på grund af kriminalitet. 

Fordi High:fives målgruppe  er unge  lovovertrædere mellem  15 og  30  år,  skelnes der  i  analysen mellem 

lovovertrædere mellem 15 og 30 år og øvrige lovovertrædere. 

Denne analyse kortlægger: 

1. Omfanget af dømte lovovertrædelser, der resulterede i en anmærkning på den private straffeattest 

i 2013 samt et estimat for omkostningen for den offentlige sektor i forbindelse med dette.   

2. Hvor  stor en del af disse  lovovertrædelser  i 2013 der  stammer  fra personer, der  før har  fået en 

anmærkning på den private straffeattest i perioden 1980‐2012.  

Den private straffeattest 

Den private straffeattest er den straffeattest, som borgere selv kan anskaffe sig. Den private straffeattest er 

også  den  straffeattest,  hvor  der  står  færrest  typer  af  lovovertrædelser,  og  hvor  de  står  i  kortest  tid, 

sammenlignet med den offentlige straffeattest. 1 Det er den private straffeattest, som arbejdsgivere i nogle 

tilfælde efterspørger, før de ansætter folk.  

En  anmærkning  på  den  private  straffeattest  bliver  stående  på  attesten  i  to  til  fem  år,  afhængig  af 

lovovertrædelsens art. Forskning tyder på, at en anmærkning på straffeattesten kan øge sandsynligheden 

for en ny arrestation samt øge risikoen for arbejdsløshed.2 

Det er ikke alle lovovertrædelser, der giver en anmærkning på den private straffeattest. Eksempelvis giver 

en  simpel  fartbøde  ikke  en  anmærkning  på  straffeattesten.  Følgende  lovovertrædelser  resulterer  i  en 

anmærkning på den private straffeattest (citeret fra www.politiet.dk): 

 Straffeloven ‐ domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår.  

 Lov  om  euforiserende  stoffer ‐  domme  og  tiltalefrafald  med  vilkår.  Bødeafgørelser  der  alene 

indeholder  overtrædelse  af  lovgivningen  om  euforiserende  stoffer  (ikke  straffeloven), 

fremkommer ikke på en straffeattest til privat brug. 

 Lov  om  tilhold,  opholdsforbud  og  bortvisning  ‐  domme  og  tiltalefrafald med  vilkår  (fra  den  15. 

december 2013). 

Der  gælder  særlig  forhold,  hvis  man  begår  sin  første  lovovertrædelse,  når  man  er  under  18  år:  I 

udgangspunktet  vil  lovovertrædelsen  ikke  fremgå  af  den  private  straffeattest,  medmindre  personen 

idømmes ungdomssanktion, ubetinget fængselsstraf eller behandlingsdom3.  

                                                            
1 https://www.politi.dk/NR/exeres/CA5F5C60‐E206‐4DDC‐BC96‐9B772C6E7B1D,frameless.htm?NRMODE=Published 
 
2 Se Justitsministeriets Forskningsenhed (2015):” Præventive Effekter af Straf og Andre Tiltag over for Lovovertrædere‐ 
En Forskningsoversigt” s. 107 
3 Samme som fodnote 2. 
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Dog, hvis den unge begår en ny lovovertrædelse i en periode på op til 3 år efter den første lovovertrædelse 

er  registreret vil denne  tidligere  lovovertrædelse ”vågne op” og også  fremgå af den private straffeattest. 

Dvs. så vil personen i dette eksempel i alt have to lovovertrædelser på sin private straffeattest 

Datagrundlag og tilbagefald til kriminalitet 

Analysen  er  udført  med  udgangspunkt  i  Danmarks  Statistiks  registerdata  over  afgørelser  (dvs.  dømte 

lovovertrædelser)  i  kriminalstatistikken  i  2013.  Dette  register  indeholder  oplysninger  om  dømte 

lovovertrædelser,  lovovertrædelsens art, dommens art samt oplysninger om den dømte. Da disse registre 

løber tilbage til 1980, er det muligt at identificere, hvem af dem, der har fået en anmærkning på den private 

straffeattest i 2013, som også tidligere har fået en anmærkning på den private straffeattest.  

Vi  skelner  i  det  følgende mellem  3  grupper  af  personer,  der  i  2013  får  en  anmærkning  på  den  private 

straffeattest. 

De personer, der ikke tidligere har fået en anmærkning på straffeattesten kalder vi ”ny overtrædelse”.  

De personer, som fik en anmærkning på straffeattesten i 2013 og som tidligere i deres liv (i perioden 1980‐

2012) har haft én eller  flere  anmærkninger på  straffeattesten, har  vi delt op  i  to  grupper,  afhængigt  af 

personernes  alder  på  tidspunktet  for  den  første  lovovertrædelse,  som  resulterede  i  en  anmærkning  på 

straffattesten:  

1. Dem, der  fik deres  første anmærkning på straffeattesten, da de var  i alderen 15‐30 år  i perioden 

1980‐2012. Denne gruppe kaldes ”tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år”. 

2. Dem, der  fik deres  første  anmærkning på  straffeattesten, da de  var  i alderen ældre end 30  år  i 

perioden 1980‐2012. Denne gruppe kaldes ”tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år”. 

Omfang af lovovertrædelser, der resulterede i en anmærkning på straffeattesten i 2013 

 I 2013  var der 213.337 afgørelser, der  ledte  til en dom. Af disse  var der 30.209 afgørelser,  som 

resulterede  i  en  anmærkning på den private  straffeattest,  svarende  til  knap 1/6  af det  samlede 

antal afgørelser det år.  

 Samlet set stod 25.013 personer for de 30.209 sager. 

For de 25.013 personer, der i 2013 fik en anmærkning på den private straffeattest, er vi gået tilbage til 1980 

for  at  se,  hvorvidt  de  tidligere  har  fået  en  anmærkning  på  den  private  straffeattest.  
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Omfang og anmærkninger på straffeattesten i 2013 fordelt på tilbagefald 

Tabel  1  nedenfor  viser  omfanget  af  lovovertrædelser,  der  resulterede  i  en  anmærkning  på  den  private 

straffeattest  fordelt  efter  tilbagefalds‐grupperne  og  gruppen  af  ny‐overtrædelser,  hvor  kolonne  1  viser 

antallet af lovovertrædelser og kolonne 3 viser antallet af personer, der stod bag lovovertrædelserne: 

Tabel  1. Omfanget  af  lovovertrædelser,  der  ledte  til  en  anmærkning  på  den  private  straffeattest  2013  fordelt  på 

tilbagefald og ny overtrædelse 

 

Af  Tabel 1  ses,  at 66 %  af  alle de  lovovertrædelser, der  i 2013  ledte  til  en  anmærkning på den private 

straffeattest, blev begået af  individer, der  tidligere har  fået en anmærkning på den private  straffeattest. 

Samtidigt  ses  det,  at  gruppen,  der  fik  deres  første  anmærkning  på  straffattesten  i  alderen  15‐30  år 

(High:fives målgruppe)  samlet  set  udgør  53 %  af  antallet  af  personer,  der  har  fået  en  anmærkning  på 

straffeattesten i 2013.  

Omfanget af tidligere anmærkninger på straffeattesten for tilbagefaldsgrupperne 

Ser man på, hvor mange gange tilbagefalds‐grupperne har fået en anmærkning på straffeattesten forud for 

2013, ses det af Tabel 2 nedenfor, at godt 80 % af den gruppe af personer med tilbagefald, der fik deres 

første  anmærkning  på  straffeattesten  i  alderen  15‐30  år  har  mere  end  én  tidligere  anmærkning  på 

straffeattesten.  Til  sammenligning  har  58  %  af  den  ældre  tilbagefalds‐gruppe  mere  end  én  tidligere 

anmærkning på straffeattesten. Det er således  langt over størstedelen af begge  tilbagefalds‐grupper, der 

har begået mere end én lovovertrædelse i perioden 1980‐2012 forud for lovovertrædelsen i 2013, og der er 

en langt større andel af den yngre tilbagefalds‐gruppe, som har mere end én tidligere anmærkning, end af 

den ældre tilbagefaldsgruppe. 

Tabel 2. Andelene af anmærkninger på straffeattesten i perioden 1980‐2012 for recidiv‐grupperne 

 

 

Antal 

lovovertrædelser 

(1)

Andel af samlede 

lovovertrædelser 

(2)

Antal personer   

(3)

Andele af samlet 

antal personer    

(4)

Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 16.914 56% 13.155 53%

Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 2.945 10% 2.499 10%

Ny overtrædelse 10.350 34% 9.359 37%

Total  30.209 100% 25.013 100%

Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger

Lovovertrædelser, der leder til en 

anmærkning på straffeattesten i 2013

Antal personer, der fik en 

anmærkning på den private 

straffeattest i 2013

Tilbagefald, første 

anmærkning 15‐30 år

Tilbagefald, første 

anmærkning ældre 

1 anmærkning på straffeattesten 19% 42%

Flere anmærkningter på straffeattesten 81% 58%

Total  100% 100%

Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger
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Typer af lovovertrædelser 

Ser man  på  hvilken  type  af  lovovertrædelse,  der  ligger  bag  antallet  af  sager  i  2013,  som  ledte  til  en 

anmærkning på den private straffeattest (de 30.209 sager) ses det af Tabel 3, at  

 66 % af alle  lovovertrædelserne, der  leder til en anmærkning på den private straffeattest, knytter 

sig til ejendomsforbrydelser (tyveri, indbrud, røveri mm.).  

 Voldsforbrydelser udgør 18 % af afgørelserne    

 Andre forbrydelser (særlove mv) udgør 10 %.  

Tabel 3. Type af lovovertrædelse fordelt efter type, andel i procent 

 

Figur 1. nedenfor viser de tre gruppers andele af de forskellige typer af lovovertrædelser. Af figuren ses, at 

gruppen af tilbagefald, der fik første anmærkning på straffeattesten som 15‐30 årige, står for størstedelen 

af alle typer af lovovertrædelser med undtagelse af Seksualforbrydelserne.  

Figur 1. Fordelingen af lovovertrædelser efter gruppe, i procent 

Andel af det samlede 

antal afgørelser

Seksualforbrydelser 2%

Voldsforbrydelser 18%

Ejendomsforbrydelser (tyveri, røveri mv.) 66%

Andre forbrydelser 10%

Lov om euforiserende stoffer 4%

Total 100%

Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger
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Estimat af omkostningen af lovovertrædelser, der leder til anmærkning på den private straffeattest 

Straffesagskæden  (figur  2  nedenfor)  giver  et  overblik  over  de  instanser,  der  hver  især  har  et 

ressourceforbrug  i  forbindelse med  en  afgørelse  i  kæden  fra  anmeldelse  til  dom.  Figuren  stammer  fra 

Statsrevisorernes beretning om netop straffesagskæden.  

Da vi betragter omfanget af lovovertrædelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest, vil 

hele straffesagskæden fra politiet til kriminalforsorgen blive inddraget.  

Som det også er bemærket i indledningen, er det dermed ikke den samlede omkostning til kriminalitet, der 

kortlægges, men kun en udvalgt del, idet alle omkostninger forbundet med sager, der ikke leder til hverken 

dom eller anmærkning,  ikke er med. Fx er politiefterforskning af  sager, der enten aldrig  kommer  for en 

domstol eller hvor der sker tiltalefrafald, ikke med.  

Figur 2. Straffesagskæden 

 

Kilde: Statsrevisorerne 2013‐14, Beretning nr. 9 om straffesagskæden 

De  forskellige  instanser  i  straffesagskæden, der har omkostninger  i  forbindelse med en  lovovertrædelse, 

der  leder  til  en  anmærkning  på  den  private  straffeattest  (dvs.  hele  vejen  fra  kriminalitet  til  dom  og 

fængsel), er politiet, anklagemyndigheden, domstolene og kriminalforsorgen:  

Der  er  omkostninger  for  politiet  til  sagsbehandling  og  efterforskning  i  forbindelse med  anmeldelse  og 

sigtelse.  

For Anklagemyndigheden og Domstolsstyrelsen er der omkostninger  i forbindelse med, at en sag kommer 

for retten.  

Der  er  omkostninger  for  Kriminalforsorgen  i  det  omfang,  individerne  er  dømt  til  fængselsstraf.  I  det 

følgende  gennemgås  omkostningerne  pr.  sag  for  de  følgende  instanser  i  straffesagskæden: 

Anklagemyndigheden, Domstolene og Kriminalforsorgen. Den første  instans  i straffesagskæden er politiet, 

men det har  ikke været muligt at  få opgivet  ressourceforbrug eller gennemsnitsomkostninger pr. sag  for 

politiet, hvorfor denne del af  straffesagskæden udelades  i det  følgende. Det  skal derfor understreges, at 

omkostningerne for omfanget af anmærkninger på den private straffeattest i 2013 således bliver et nedre 

estimat. 

Anklagemyndigheden: 

Anklagemyndigheden opererer med en såkaldt ’sagsvægtningsmodel’ for deres sager, som tager højde for, 

at nogle  sager  tager  længere  tid end andre, afhængig af  typen af  lovovertrædelse. Med udgangspunkt  i 
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deres sagsvægtningsmodel er det muligt at tillægge forskellige typer af  lovovertrædelser specifikke vægte 

og  dermed  også  varierende  (vægtede)  omkostninger.  I  tilgift  til  dette  tillægges  hver  af  disse  vægte 

yderligere  en  vægt  på  0,3  som  følger  af,  at  sagen  har  ledt  til  dom  (se  Anklagemyndighedens  notat). 

Anklagemyndighedens sagsvægte er angivet i tabel 4 nedenfor: 

 

Tabel 4. Anklagemyndighedens sagsvægte 

 

Kilde: Anklagemyndighedens sags‐vægtningsmodel (2015) 

Med  ovenstående  vægte  tillægges  hver  af  de  30.209  lovovertrædelser  (fra  figur  1)  en  vægt  i 

overensstemmelse med  typen af  lovovertrædelse. Anklagemyndigheden opgiver en omkostning på 2.839 

kr. pr. vægtet standardsag  i 2013, hvilket svarer til 2.868 kr.  i 2015‐priser.4 Således vil  f. eks. en voldssag 

koste 2.868 kr. (dvs. 2.868*1) og en røverisag vil koste 4.875,6 kr. (2.868*1,7). Tabel 5 nedenfor angiver de 

samlede omkostninger  for Anklagemyndigheden af  lovovertrædelser, der  resulterer  i en anmærkning på 

straffeattesten i 2013: 

Tabel 5. Omkostningen for Anklagemyndigheden 

 

Af Tabel 5 ses, at den samlede omkostning for anklagemyndigheden er knap 72 mio. kr. i 2015‐priser. Det 

ses  endvidere,  at  omkostningen  til  lovovertrædelser  for  gruppen  af  tilbagefald,  der  fik  deres  første 

anmærkning  på  straffeattesten  som  15‐30  årige  (High:fives  målgruppe),  udgør  over  halvdelen  af  de 

samlede omkostninger med knap 57 %.  

Domstolsstyrelsen: 

Af Domstolsstyrelsen har vi fået oplyst den gennemsnitlige omkostning pr. standardsag til at være 2.000 kr. 

i 2012, hvilket svarer  til en omkostning på 2.036 kr.  i 2015‐priser. Denne pris er en gennemsnitspris, der 

                                                            
4 Se http://www.anklagemyndigheden.dk/Sider/statistik.aspx 
 

Kategori af kriminalitet Vægt Vægt inkl dom

Drab mv. 1,74 2,04

Vold 1 1,3

Sædelighed 1,57 1,87

Røveri 1,7 2

Indbrud 0,29 0,59

Tyveri 0,18 0,48

Økonomisk kriminalitet 0,53 0,83

Narkotika og smugling 0,56 0,86

Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 0,57 0,87

Øvrige særlove 0,56 0,86

Mio. kr (2015‐priser) Andele i procent

Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 40,7 57%

Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,1 8%

Ny overtrædelse 25,1 35%

Total 71,9 100%

Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger
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indeholder omkostningerne fra alle sager, både de, der leder til frifindelse og de, der leder til dom indenfor 

lovovertrædelser,  der  ikke  resulterer  i  en  anmærkning  på  den  private  straffeattest,  samt  de 

lovovertrædelser,  der  resulterer  i  en  anmærkning  på  straffeattesten. Det  var  ikke muligt  at  få  en mere 

specifik  omkostning,  der  kunne  knyttes  til  ressourceforbruget  til  præcis  de  lovovertrædelser,  der 

resulterede  i  en  anmærkning  på  den  private  straffeattest,  hvorfor  den  samlede  omkostning  til 

Domstolsstyrelsen således også vil være et estimat.  

Tabel  6  nedenfor  angiver  omkostningen  for  Domstolsstyrelsen  til  de  30.209  lovovertrædelser,  der 

resulterede  i  en  anmærkning  på  straffeattesten  i  2013,  fordelt  efter  tilbagefalds‐grupperne  og  ny‐

overtrædelsesgruppen. 

Tabel 6. Omkostningen for Domstolsstyrelsen 

 

Af tabellen ses, at den samlede omkostning for Domstolsstyrelsen er 61,5 mio. kr. i 2015‐priser. Det ses endvidere, at 

omkostningen lovovertrædelser for gruppen af tilbagefald, der fik deres første anmærkning på straffeattesten som 15‐

30 årige (High:fives målgruppe), udgør over halvdelen af de samlede omkostninger med 56 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio. kr (2015‐priser) Andele i procent

Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 34,4 56%

Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,0 10%

Ny overtrædelse 21,1 34%

Total 61,5 100%

Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger

Der er følgende bemærkninger fra Domstolsstyrelsen til omkostningen pr. standardsag : 

”Opgørelsen er lavet som et gennemsnit af alle straffesager ved byretterne, landsretterne og Højesteret. 

Gennemsnittet påvirkes derfor meget af de forholdsvis mange bødesager e.l., som ikke er så omkostningstunge. 

 I opgørelsen af lønomkostninger er kun medregnet de direkte omkostninger til gennemførsel af straffesager, og 

opgørelsen er ekskl. udgifter til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner. 

Der er beregnet et overhead til øvrige driftsudgifter, som er opgjort ekskl. udgifter til ejendomsdrift, afskrivninger, 

ekstraordinære indtægter mv. 

Der er medregnet sagsrelaterede udgifter, som omfatter udgifter til vidnegodtgørelser, tolke, domsmænd og 

bistandsadvokater mv. 

Da konteringen af visse sagsrelaterede udgifter i 2012 ikke gør det muligt direkte at henføre udgifterne til 

straffesager, er udgifterne i 2012 forholdsmæssigt fordelt ud fra fordelingen i 2014 (Domstolsstyrelsen har siden 

2012 ændret i kontoplanen for sagsrelaterede udgifter, som gør det muligt at henføre flere udgifter direkte til 

sagsområderne).”.       
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Kriminalforsorgen: 

Kriminalforsorgen  står  for  den  sidste  del  af  straffesagskæden,  nemlig  dom  til  frihedsberøvelse.  I  2013 

kostede en gennemsnitlig fængselsdag 1.398 kr., svarende til 1.412 kr. i 2015‐priser.5 

Det er  ikke alle 30.209 sager, der resulterede  i en  fængselsstraf. Og der er også  forskel på, om man rent 

faktisk kommer  til at afsone sin  fængselsstraf, hvis man  idømmes én, afhængigt af om man  idømmes en 

betinget eller ubetinget  fængselsstraf. En betinget dom er en afgørelse, der  indebærer, at man  ikke skal 

afsone  dommen, medmindre man  begår  ny  kriminalitet  (hvilken  type  kriminalitet,  der  skal  lede  til  en 

omstødelse af en betinget dom til en ubetinget dom, afgøres af dommeren) inden for de næste typisk et til 

to år. Hvis man begår ny kriminalitet indenfor denne periode idømmes man både den gamle afsoningsstraf 

samt en ny.6 Sluttelig er der også forskel på, hvor hurtigt efter afsagt dom man kommer til afsoning, og der 

er forskel på, om man afsoner den fulde dom eller prøveløslades før tid.  

Alle disse forhold har betydning for antallet af afsoningsdage i en given periode, men registeret for dømte 

lovovertrædelser  indeholder  ikke oplysninger om, hvor mange, der sidder  i  fængsel på et givet  tidspunkt 

eller  hvor  længe  de  reelt  også  sidder  der.  Det  er  derfor  kun muligt  at  kortlægge  typen  af  dom  (altså 

ubetinget fængselsstraf) samt antallet af dage, som skal afsones  i tilfældet at ubetingede domme. Derfor 

skelner vi mellem:  

1. Antallet af idømte ubetingede fængselsdage  

2. En  variabel,  vi  kalder  ”det  estimerede  antal  ubetingede  fængselsdage”,  der  er  afholdt  i  2013. 

Grunden til, at vi kalder det for ”det estimerede antal ubetingede fængselsdage” er som sagt, at vi 

ikke  kan  se  i  data,  hvornår  personerne  rent  faktisk  bliver  fængslet.  Denne  variabel  er  derfor 

defineret som antallet af ubetingede  fængselsdage  fra afgørelsesdatoen til d. 31. december 2013 

målt  i  dage  og  er  som  nævnt  et  estimat,  da  der  godt  kan  gå  noget  tid  fra  det  tidspunkt,  hvor 

dommen er afsagt til det tidspunkt, hvor personen rent faktisk fængsles. 

Tabel  7  nedenfor  angiver  det  samlede  antal  idømte  ubetingede  fængselsdagen  (kolonne  1)  samt  det 

estimerede antal ubetingede fængselsdage afholdt i 2013 (kolonne 2) og endelig antallet af personer idømt 

ubetinget fængselsstraf (kolonne 3).  

Tabel 7. Antallet af ubetingede fængselsdage samt antallet af personer dømt til ubetinget fængsel 

 

                                                            
5 Gennemsnitsomkostningen pr. fængselsdag stammer fra Kriminalforsorgens magasin FAKTUM 2014. 
6 Se http://www.dkr.dk/straf 

Antal idømte 

ubetingede 

fængselsdage    

(1)

Antal ubetingede 

fængselsdage 

afholdt i 2013       

(2)

Antal personer 

idømt ubetinget 

fængselsstraf 

(3)

Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 1.794.207 676.755 6.695

Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 177.694 52.897 500

Ny overtrædelse 355.973 123.551 1.326

Total  2.327.874 853.203 8.521

Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger



 

10 
 

Af Tabel 7 ses det, at der samlet set er 8.521 personer, der i 2013 er idømt ubetinget fængselsstraf, og disse 

8.521 personer er dømt til at afsone i alt 2,3 mio. dage.  Af de 8.521 personer er 6.695 personer (svarende 

til knap 80 %) fra gruppen af tilbagefald, der fik deres første anmærkning på straffeattesten i alderen 15‐30 

år,  og  denne  gruppe  står  også  for  knap  80 %  af  det  samlede  antal  ubetingede  idømte  fængselsdage.  

I det  følgende betragter vi udelukkende omkostningen pr.  fængselsdag  for de  individer, der er  idømt en 

ubetinget  fængselsstraf  i 2013. Vi  inkluderer alle de  idømte  fængselsdage, selvom de  ikke alle afholdes  i 

2013, og selvom det er uvist, hvor stor en andel af den  idømte tid, de dømte sidder, før de  løslades. Den 

samlede omkostning for Kriminalforsorgen for antallet af ubetingede fængselsdage  i 2013 samt estimatet 

for, hvor mange af disse dage, der er afholdt i 2013, er udregnet på den måde i Tabel 8 nedenfor. 

 

Tabel 8. Omkostningen til antallet af dømte ubetingede fængselsdage 

 

Af Tabel 8 ses, at den samlede omkostning  for Kriminalforsorgen  for antallet af ubetingede  fængselsdage  i 2013 er 

3287,8 mio. kr.  i 2015‐priser. Det ses endvidere, at omkostningen til ubetingede fængselsdage  i 2013 for gruppen af 

tilbagefald,  der  fik  deres  første  anmærkning  på  straffeattesten  som  15‐30  årige  (High:fives  målgruppe),  udgør 

størstedelen af de samlede omkostninger med cirka 77 %. 

Samlet estimat af omkostning til afgørelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest 

Med  alle  de  ovenfor  gennemgåede  forbehold  er  det  samlede  estimat  over  omkostningen  for 

lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013, opgjort i Tabel 9a og 

9b nedenfor. De to tabeller adskiller sig ved at beregne omkostningen for Kriminalforsorgen til henholdsvis 

de  idømte  ubetingede  fængselsdage  (i  tabel  9a)  og  det  estimerede  antal  afholdte  idømte  ubetingede 

fængselsdage i 2013 (i tabel 9b) 

 

Tabel 9a: Samlet omkostning for afgørelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest, Mio. kr. (2015‐

priser). 

 

 

 

Omkostning for idømte 

ubetingede fængselsdage 

(Mio. kr)

Omkostning for  ubetingede 

fængselsdage afholdt i 2013 

(Mio. kr)

Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 2.534,0 955,8

Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 251,0 74,7

Ny overtrædelse 502,8 174,5

Total  3287,8 1205,0

Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger

Anklagemyndigheden Domstolsstyrelsen Kriminalforsorgen

Idømte ubetingede 

fængselsdage

Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 40,7 34,4 2.534,0 2.609,2 76%

Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,1 6,0 251,0 263,1 8%

Ny overtrædelse 25,1 21,1 502,8 548,9 16%

I alt 71,9 61,5 3.287,8 3.421,2 100%

Omkostning i 

alt

Andel af samlede 

omkostning i 

procent
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Tabel 9b: Samlet omkostning for afgørelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest, Mio. kr. (2015‐

priser). 

 

Af Tabel 9a og 9b ses det, at den samlede omkostning for Kriminalforsorgen er den, der driver de samlede 

omkostninger, uanset om man tager omkostningerne for det totale antal idømte ubetingede fængselsdage, 

eller om man betragter det estimerede antal afholdte fængselsdage i 2013.  

 

Samlet set kan det ses af tabellen, at: 

 Estimatet  til omkostningen  for Anklagemyndigheden og Domstolsstyrelsen  tilsammen udgør 133 

mio. kr. 

 Idømte  ubetingede  fængselsdage  ligger  et  sted  imellem  1,2  mia.  kr.,  hvis  man  beregner 

omkostningen  for det estimerede antal afholdte  fængselsdage  for de dømte og 3,2 mia. kr., hvis 

man beregner omkostningen for det samlede antal dømte dage.  

 I alt  ligger det  samlede estimat på omkostningen  til dømte med en anmærkning på den private 

straffeattest i 2013 på mellem 1,338 mia. kr. og 3,421 mia. kr. 

 High:fives  målgruppe  bestående  af  personer,  der  i  alderen  15‐30  år  har  fået  deres  første 

anmærkning  i  straffeattesten,  oppebærer  over  75  %  af  omkostningerne  til  kriminalitet  i  2013, 

uanset om man betragter omkostningerne til idømte ubetingede fængselsdage eller det estimerede 

antal afholdte  idømte ubetingede  fængselsdage  i 2013. Det samlede estimat på omkostningen  til 

dømte med  en  anmærkning på den private  straffeattest  i 2013  i High:fives målgruppe  ligger på 

mellem 1,031 mia. kr. og 2,609 mia. kr. 

Det er  ikke muligt at komme med et bud på, hvorhenne  i dette  interval, den sande omkostning  for 2013 

ligger. Dette skyldes som tidligere nævnt, at vi ikke har data for den faktiske fængslingslængde i 2013.  

Metodeforbehold 

Det  skal bemærkes, at beregningen  i denne note  ikke er en opgørelse af omkostningerne  til kriminalitet 

generelt,  da  vi  betragter  en  udvalgt  gruppe  af  lovovertrædelser,  nemlig  dem,  der  resulterer  i  en 

anmærkning på den private straffeattest. Dette indebærer blandt andet:  

For det første betragter vi udelukkende sager, der resulterer i en dom. Dvs., at omkostningen til sager, der 

aldrig resulterer i en sigtelse, eller til sager, der leder til en frifindelse, ikke indgår i opgørelsen.  

For det andet betragtes udelukkende de dømte  lovovertrædelser, der resulterer  i en anmærkning på den 

private straffeattest og vi ser således bort fra domme, der ikke resulterer i en anmærkning.   

En  tredje bemærkning er, at omfanget af anmærkninger på straffeattesten er opgjort  i 2013  (som er det 

senest  tilgængelige  år  i  Danmarks  Statistiks  registerdata),  og  dette  omfang  er  derfor  påvirket  af  den 

Anklagemyndigheden Domstolsstyrelsen Kriminalforsorgen

Estimerede afholdet antal 

idømte føngselsdage i 2013

Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 40,7 34,4 955,8 1.031,0 77%

Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,1 6,0 74,7 86,8 6%

Ny overtrædelse 25,1 21,1 174,5 220,6 16%

I alt 71,9 61,5 1.205,0 1.338,4 100%

Omkostning i 

alt

Andel af samlede 

omkostning i 

procent
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”kriminelle  aktivitet”  i  det  år.  Der  ses  i  analysen  også  bort  fra  personer,  der  ikke  har  et  cpr‐nr.,  dvs. 

udenlandske  statsborgere uden  cpr.nr., der har begået  lovovertrædelser  i Danmark  i 2013 er  ikke med  i 

denne analyse.  

Endelig er der det  forbehold, at det  ikke har været muligt at  indhente nogle oplysninger  fra politiet om 

ressourceforbrug pr. sag, hvilket resulterer i, at omkostningerne til kriminalitet bliver et nedre estimat. 

Slutteligt  angiver  beregningen  som  nævnt  et  estimat  over  omkostningen  af  kriminalitet,  idet 

omkostningerne til de forskellige offentlige instanser i forbindelse med kriminalitet, beror på enhedspriser 

eller gennemsnitspriser.  


