
Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) trer i kraft fra 1. januar 

2023   

 

Ny lov medfører endringer som vil kunne få betydning for voldsutsatte personer og deres rett til 

voldserstatning. Det er blant annet gjort endringer i kravene til hvor en voldshandling har skjedd, 

hvilke voldshandlinger en kan få erstatning for og når fristen for å søke om erstatning utløper. Dette 

medfører at personer som har vært utsatt for en voldshandling, men som ennå ikke har søkt om 

erstatning, bør undersøke hva endringene vil medføre for dem, og om det er nødvendig å søke om 

erstatning før 1. januar 2023 for å ha rett til erstatning fra staten.  

 

Kontoret for voldsoffererstatning kan kontaktes ved spørsmål om loven og volderstatning generelt. 

Kontoret for voldsoffererstatning har følgende kontaktinformasjon: 

E-post: post@voldsoffererstatning.no 

Telefon: 78 98 95 00 

Dette er de viktigste endringene som kan få betydning for din sak: 

Når må man søke? 

Etter ny lov er det ikke lengre nødvendig å søke om voldserstatning når domstolen har tilkjent 

erstatning i en straffesak, men du må fremme krav om utbetaling av voldserstatningen til Kontoret 

for voldsoffererstatning innen seks måneder etter rettskraftig dom. Dette innebærer at dersom det 

1. januar 2023 har gått lengre tid enn seks måneder siden domstolen tilkjente deg erstatning, vil din 

rett til erstatning ha falt bort. Gjelder dette deg, og du ønsker voldsoffererstatning, må du fremme 

søknad om dette før 1. januar 2023. 

Dersom erstatningskravet ditt ikke er behandlet i en straffesak for domstolene, men du likevel ønsker 

voldserstatning, må du etter ny lov søke om voldserstatning innen ett år etter at straffesaken ble 

endelig avgjort. Dette betyr at dersom det 1. januar 2023 vil ha gått lengre tid enn ett år siden 

straffesaken ble endelig avgjort, og du ønsker voldsoffererstatning, må du fremme søknad om dette 

før 1. januar 2023. 

 

Hvor må voldshandlingen ha skjedd?  

Ny lov gjelder for handlinger som har skjedd mens både skadevolder og den voldsutsatte befant seg i 

Norge. Den gjelder også for straffbare handlinger i utlandet, når den voldsutsatte er bosatt i Norge 

og en norsk domstol har avgjort straffesaken. Dette betyr at en voldsutsatt bosatt i Norge etter ny lov 

ikke har krav på voldserstatning når handlingen utelukkende har skjedd i utlandet og straffesaken 

heller ikke er behandlet av norsk domstol. Etter gjeldende lov kan en voldsutsatt bosatt i Norge helt 

unntaksvis få voldserstatning for handlinger begått i utlandet. Gjelder dette deg, og du ønsker 

voldsoffererstatning, må du fremme søknad om dette før 1. januar 2023.  

Hvilke voldshandlinger gir krav på erstatning? 

Etter ny lov må den voldsutsatte ikke lengre sannsynliggjøre at vedkommende har fått en skade som 

følge av voldshandlingen. Dersom du har blitt utsatt for en handling som er nevnt i loven, vil du ha 

krav på erstatning. Etterlatte til den som er utsatt for en handling som er nevnt i loven, kan også ha 

krav på voldserstatning etter ny lov.  

Følgende handlinger nevnt i straffeloven 2005, og tilsvarende handlinger i straffeloven 1902, er 

omfattet av den nye ordningen for voldserstatning: 

mailto:post@voldsoffererstatning.no


 

Terrorhandlinger § 131 Slaveri  § 259 Kjønnslemlestelse  § 284 Grov voldtekt av 
barn under 14 år  

§ 301 
 

Grove 
terrorhandlinger 

§ 132 Grove trusler  § 264 Grov 
kjønnslemlestelse  

§ 285 Seksuell omgang 
med barn mellom 
14 og 16 år  

§ 302 

Grov vold, grove 
trusler el. grovt 
skadeverk mot 
offentlig 
tjenesteperson 

§ 155 a Grov 
kroppskrenkelse  

§ 272 Voldtekt  § 291 Grov seksuell 
omgang mv. med 
barn mellom 14 og 
16 år  

§ 303 

Tvang § 251 Kroppsskade  § 273 Grov voldtekt  § 293 Seksuell handling 
med barn under 16 
år  

§ 304 

Grov tvang § 252 Grov kroppsskade  § 274 Grovt uaktsom 
voldtekt 

§ 294 Seksuelt krenkende 
atferd mv. overfor 
barn under 16 år  

§ 305 

Tvangsekteskap § 253 Drap  § 275 Misbruk av 
overmaktsforhold 
og lignende  

§ 295 Incest  § 312 

Grov 
frihetsberøvelse  

§ 255 Uaktsom 
forvoldelse av død  

§ 281 Seksuell omgang 
med innsatte mv. 
i institusjon 

§ 296 Søskenincest  § 313 

Menneskehandel  § 257 Mishandling i nære 
relasjoner 

§ 282 Seksuell handling 
uten samtykke  

§ 297 Seksuell omgang 
mellom andre 
nærstående  

§ 314 

Grov 
menneskehandel  

§ 258 Grov mishandling i 
nære relasjoner  

§ 283 Voldtekt av barn 
under 14 år  

§ 299 Grovt ran § 328 

 

Dette betyr at dersom du har vært, eller du er etterlatt til en som har vært, utsatt for en handling 

som ikke er nevnt ovenfor, og du kan ha krav på voldsoffererstatning etter gjeldende lov, må du 

fremme søknad om dette før 1. januar 2023, dersom du ønsker voldsoffererstatning.  

 

 

 


