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Hvis du har været udsat for en forbrydelse, har du mulighed for at søge erstatning fra staten  
for den skade, du er blevet påført. 

Staten betaler erstatning for personskade, der sker ved overtrædelse af kriminalloven,  
og således ikke skader, der sker ved overtrædelse af f.eks. færdselsloven.  

Hvad skal du selv gøre

• Du skal anmelde forbrydelsen til politiet hurtigst muligt.

• Du skal udfylde dette ansøgningsskema og aflevere det til politiet.

• Du skal dokumentere dit erstatningskrav, f.eks. gennem kvitteringer eller andet, der dokumenterer  
størrelsen og berettigelsen af dit krav. Kravet kan også dokumenteres ved hjælp af fotos.

Du kan få erstatning for bl.a. 

• Helbredelsesudgifter, f.eks. udgifter til medicin, tandbehandling, psykolog, fysioterapeut, lægerklæring eller lignende. 

• Sygedage, hvis du har været sygemeldt eller har fået behandling, på grund af den skade, du er blevet påført ved forbrydelsen.

• Tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har mistet løn, fordi du ikke har kunnet passe dit arbejde som følge af den forbrydelse,  
du har været udsat for.

• Varigt mén 

• Tab af erhvervsevne

• Ødelagte og stjålne ting, f.eks. tøj og andre personlige ejendele samt mindre kontantbeløb.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få erstatning for helbredelsesudgifter, personlige ejendele og tabt arbejdsfortjeneste 
fra staten, hvis du allerede har fået dette erstatningskrav dækket af andre. 

Det er bl.a. en betingelse for at få erstatning, at

• du har anmeldt forbrydelsen til politiet hurtigst muligt.

• du har krævet erstatning af den person, der har udsat dig for skaden, hvis sagen har været for retten. 

• ansøgningen om erstatning er indsendt til Erstatningsnævnet inden 2 år fra den dato, hvor forbrydelsen fandt sted.

Ansøgning om erstatning fra staten 
til ofre for forbrydelser

TAARTISNISSAMUT AALAJANGIISARTUT
ERSTATNINGSNÆVNET

Postboks 1040, 3900 Nuuk
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1. Navn og kontaktoplysninger på den, der søger om erstatning

Efternavn: Fornavn(e): Cpr.nr.:

Adresse: Postnr.: By:

Tlf.nr (privat) E-mail:

Stilling: Tlf. (arbejde):

Kontooplysninger: 
Reg. nr.:

 
Konto nr.:

Husk at kontakte Erstatningsnævnet, hvis der sker der ændringer i dine kontaktoplysninger. 

1.a Værge (udfyldes kun, hvis der er udpeget en officiel værge for ansøgeren, som ikke er forældremyndighedsindehaveren)

Efternavn: Fornavn(e):

Tlf.nr (privat) E-mail:

Stilling: Tlf. (arbejde):

2. Oplysninger om gerningsmanden

Efternavn: Fornavn(e):

3. Hvornår og hvor er forbrydelsen sket?        

Dato: By/bygd:

3.a Er forbrydelsen sket, imens du var på arbejde?

Ja Nej

4. Er forbrydelsen anmeldt til politiet?

Ja Hvor? Dato: Kl.:

Nej Hvorfor ikke?

4. a. Er forbrydelsen anmeldt til politiet mere end 72 timer efter, at den fandt sted?

Hvad er årsagen?

Ja Nej
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5. Opgørelse af dit erstatningskrav

Hvis du har haft dage, hvor du ikke har kunnet arbejdet som følge af den forbrydelse, du har været udsat for, skal du skrive det her. 

Har du været nødt til at sygemelde dig fra dit arbejde?

Fra den (dato): Til den (dato):

Ja Nej

Hvis du har haft sygedage som følge af den forbrydelse, du har været udsat for.

Har du fået behandling for skader, eller har du været nødt til at tage medicin, f.eks. smertestillende,  
som følge af den forbrydelse, du har været udsat for?

Fra den (dato): Til den (dato):

Ja Nej

Har du været nødt til at blive hjemme fra arbejde uden løn, fordi du har været udsat for en forbrydelse?                                       

Fra den (dato): Til den (dato):

Ja Nej

I alt kr. Løntab:

Husk at vedlægge lønsedler eller en erklæring fra din arbejdsgiver, som viser, hvornår du har været sygemeldt 
og hvilket beløb, du har mistet i indtægt.

Har du modtaget løn, imens du har været sygemeldt fra dit arbejde, efter du har været udsat for forbrydelsen?

I alt kr.

Ja Nej Hvorfor ikke?

Hvem er din arbejdsgiver?

Virksomhedens navn: Kontaktperson og telefonnummer:    

Har du modtaget sygedagpenge fra kommunen, imens du har været sygemeldt, efter du har været udsat for forbrydelsen?

I alt kr.

Ja Nej Hvorfor ikke?

Hvis du er blevet trukket i løn fra din arbejdsgiver, skal du huske at vedlægge en lønseddel og oplyse,  
hvor mange penge det drejer sig om. 

Hvis du som følge af forbrydelsen har haft udgifter til f.eks. tandbehandling, medicin, lægeerklæring eller psykolog,  
skal du vedlægge kvitteringerne.

Hvis du f.eks. har fået ødelagt dit tøj, dine briller eller andre af dine ejendele, hvis du har haft udgifter til transport til og fra 
f.eks. skadestue, eller hvis du har haft andre udgifter, som skyldes den forbrydelse, du har været udsat for.  
Skriv, hvad du søger erstatning for, og hvilket beløb det drejer sig om.

Husk at vedlægge dokumentation for de ødelagte ting, det kan f.eks. være kvitteringer eller fotos.

6. Har du en forsikring?

Hvis du har en forsikring skal du oplyse, hvad dit forsikringsselskab hedder, og om du har fået udbetalt penge for den skade, 
du har været udsat for.
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Hvad hedder dit forsikringsselskab? Skriv også police- og skadenummer.

Ja Nej

Har du modtaget en udbetaling fra dit forsikringsselskab for den skade, du har været udsat for?

Udbetaling i kr.:

Ja Nej Til dækning af:

7. Har du fået erstatning fra gerningsmanden eller kommunen?

Ja Nej

Til dækning af:

 kr.

8. Har du nogen bemærkninger, som ikke er kommet med oven for:

Hvis du har afgivet urigtige oplysninger, kan du idømmes en foranstaltning efter kriminalloven.

Med din underskrift giver du samtykke til, at Erstatningsnævnet kan indhente oplysninger 
fra andre offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere. 

Du giver endvidere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) tilladelse til at indhente og videregive oplysninger, som er  
nødvendige for at kunne behandle din private erstatningssag. AES skal bruge oplysninger om din skade, dit helbred og din 
arbejdssituation, hvis de skal vurdere følgerne af skaden. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte AES. 

Dato                                                            Underskrift

Når du har udfyldt skemaet, skal du skal aflevere eller sende det 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 din ansøgning er modtaget. 

Disse felter udfyldes af politiet ved modtagelse af ansøgningsskemaet

Dato for modtagelse: Modtagers navn:

Sted for modtagelse: Modtagers underskrift:
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