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Til: Justitsministeriet, Strafferetskontoret
 
 
Høring over forslag til ændring af straffeloven m.fl. (
 
Høringsbrev af 14. august2017
 
Svar til: jm@jm.dk og strafferetskontoret@jm.dk
 
Sagsnr. 2017-731-0078 
 
Retspolitisk Forening konstaterer, at hoved
bestemmelse i straffeloven (ny § 276a) om indbrudstyveri.
erstatte § 276 som hjemmel i tilfælde af tyveri begået under indbrud i huse (boliger m.v.), og der 
lægges op til en begrænset øget straf, især hvis indbruddet begås
i huset/boligen mv. 
 
Vi kan være enige med lovforslaget i, at indbrudstyveri i boliger mv. er en alvorligere kriminel 
handling end (blot) tyveri som sådan. 
 
Forslaget nævner i bemærkningerne en tilsigtet strafforhøjelse, hvis der under i
sig personer i boligen mv. Dette kriterium kan imidlertid i praksis være vanskeligt at håndtere i 
relation til gerningsmandens viden / burde viden / sandsynligheds
af person(er) i huset. 
 
København, den 9. september 2017
 
Bjørn Elmquist Peter Arnborg
Formand  bestyrelsesmedlem
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HØRINGSSVAR 
 

Strafferetskontoret 

forslag til ændring af straffeloven m.fl. (Ny regel om indbrudstyveri mv.)

2017- med svarfrist 11. september 2017 

strafferetskontoret@jm.dk 

konstaterer, at hovedsigtet med forslaget er indførelsen af en ny 
i straffeloven (ny § 276a) om indbrudstyveri. Den nye bestemmelse vil typisk 

erstatte § 276 som hjemmel i tilfælde af tyveri begået under indbrud i huse (boliger m.v.), og der 
lægges op til en begrænset øget straf, især hvis indbruddet begås, mens der opholder sig personer 

Vi kan være enige med lovforslaget i, at indbrudstyveri i boliger mv. er en alvorligere kriminel 
handling end (blot) tyveri som sådan.  

Forslaget nævner i bemærkningerne en tilsigtet strafforhøjelse, hvis der under indbruddet befandt 
Dette kriterium kan imidlertid i praksis være vanskeligt at håndtere i 

relation til gerningsmandens viden / burde viden / sandsynligheds-vurdering, om tilstedeværelsen 

2017 

Peter Arnborg 
bestyrelsesmedlem 

Ny regel om indbrudstyveri mv.) 

sigtet med forslaget er indførelsen af en ny 
bestemmelse vil typisk 

erstatte § 276 som hjemmel i tilfælde af tyveri begået under indbrud i huse (boliger m.v.), og der 
lder sig personer 

Vi kan være enige med lovforslaget i, at indbrudstyveri i boliger mv. er en alvorligere kriminel 

ndbruddet befandt 
Dette kriterium kan imidlertid i praksis være vanskeligt at håndtere i 

vurdering, om tilstedeværelsen 


