
Lovvedtak 129
(2020–2021)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 459 L (2020–2021), jf. Prop. 159 L (2020–2021)

I Stortingets møte 28. mai 2021 ble det gjort følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

I
I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff gjøres følgende 
endringer:

Ny § 267 a skal lyde:
§ 267 a Deling av krenkende bilder mv.

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som 
uberettiget gjør tilgjengelig for en annen bilde, film eller 
lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter, 
for eksempel av noens seksualliv eller intime kroppsde-
ler, noen som utsettes for vold eller andre ydmykelser, 
eller noen som befinner seg i en svært sårbar eller utsatt 
situasjon.

Grovt uaktsom overtredelse straffes med bot eller 
fengsel inntil 6 måneder.

Ny § 267 b skal lyde:
§ 267 b Grov deling av krenkende bilder mv.

Grov overtredelse av § 267 a første ledd straffes med 
fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen 
er grov, skal det særlig legges vekt på karakteren og om-
fanget av materialet som er tilgjengeliggjort, om over-

tredelsen har et systematisk eller organisert preg, om 
den er motivert av hevn eller innebærer et tillitsbrudd, 
og om den har hatt til følge særlig store påkjenninger for 
fornærmede.

II

I lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning skal § 3-3 
lyde:
§ 3-3 (erstatning for visse personlige krenkelser m.m.)

Bestemmelsene i §§ 3-1, 3-2 og 3-2 a gjelder tilsva-
rende ved erstatning for krenking eller mislig atferd som 
nevnt i straffeloven §§ 222, 251, 254, 257, 259, 262, 263, 
266, 267 a, 268 første ledd, 271, 282, 291, 294, 295, 296, 
302, 304, 312, 313, 314, 327 eller 330.

III
1. Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. De 

ulike bestemmelsene kan settes i kraft til forskjellig 
tid.

2. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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