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Afgørelse vedr. anmodning om aktindsigt i navnene på de syv kvik-

lånsudbydere, som Forbrugerombudsmanden har politianmeldt 

 

Du har den 24. maj 2016 mundtligt anmodet om aktindsigt i navnene på 

de syv kviklånsudbydere, som Forbrugerombudsmanden under et inter-

view med dig af samme dato oplyste, at vi havde politianmeldt.  

 

Du har herefter den 1. juni 2016 og den 2. juni 2016 skriftligt anmodet 

om aktindsigt i det samme materiale, samt om, hvilke lovovertrædelser 

politianmeldelserne vedrører.  

 

Vi forstår din anmodning som en anmodning om navnene på de virksom-

heder, som Forbrugerombudsmanden refererede til, da hun mundtligt 

oplyste dig om, at vi havde politianmeldt syv kviklånsudbydere, samt 

som en anmodning om oplysning om, hvilken lovovertrædelse alle udby-

derne er blevet politianmeldt for.   

 

Forbrugerombudsmanden kan oplyse, at det følger af offentlighedslovens 

§ 19, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager indenfor straffe-

retsplejen, jf. dog stk. 2.  

 

Bestemmelsen omfatter alle sager vedrørende gennemførelse af strafferet-

lige retsfølger, herunder også de sager, der efter særlig hjemmel behand-

les af andre forvaltningsmyndigheder end politiet og anklagemyndighe-

den. Videre omfatter bestemmelsen også sager, der vedrører juridiske 

personer. Når en sag er omfattet af bestemmelsen, er samtlige oplysnin-

ger i sagen samt sagens dokumenter undtaget fra retten til aktindsigt. 

 

Da der er foretaget politianmeldelser i sagerne, kan du som udgangspunkt 

ikke få aktindsigt i navnene på virksomhederne eller oplysning om, hvil-

ke lovovertrædelser politianmeldelserne vedrører.  

 

Forbrugerombudsmanden har imidlertid overvejet, om navnene på virk-

somhederne samt oplysning om, hvilke lovovertrædelser politianmeldel-

serne vedrører, kan udleveres efter reglen om meroffentlighed i offentlig-

hedslovens § 14, stk. 1, jf. stk. 2.    
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Forbrugerombudsmanden har foretaget en afvejning af de hensyn, der 

ligger til grund for offentlighedslovens § 19 - strafferetsplejemæssige 

hensyn og hensynet til privatlivets fred – i forhold til den berettigede inte-

resse, du som repræsentant for medierne må antages at have i, at anmod-

ningen om aktindsigt imødekommes.  

 

Forbrugerombudsmanden har på den baggrund besluttet at give dig akt-

indsigt i navnene på seks ud af de i alt syv virksomheder, som Forbruger-

ombudsmanden har politianmeldt for overtrædelse af markedsføringslo-

vens § 14a.  

 

Forbrugerombudsmanden har lagt vægt på, at meroffentlighedsprincippet 

bør udstrækkes særligt vidt over for repræsentanter for massemedierne. 

Endvidere har Forbrugerombudsmanden lagt vægt på, at oplysningernes 

almene interesse aktualiseres på grund af en kommende tv-udsendelse om 

låneudbyderes overholdelse af markedsføringsloven. Herudover har For-

brugerombudsmanden lagt vægt på, at der ikke er nogen strafferetspleje-

mæssige hensyn, da sagerne er færdigefterforsket fra Forbrugerombuds-

mandens side, og virksomhederne er orienteret om, at de er politianmeldt.  

 

Forbrugerombudsmanden har imidlertid besluttet ikke at give dig aktind-

sigt i navnet på én af virksomhederne. Det er således Forbrugerombuds-

mandens vurdering, at det vil være i strid med hensynet til privatlivets 

forhold at give dig aktindsigt i navnet på denne virksomhed. Der er i den-

ne sammenhæng lagt vægt på hensynet til privatlivets fred.  

 

Vi kan på denne baggrund oplyse, at Forbrugerombudsmanden har politi-

anmeldt følgende seks virksomheder for overtrædelse af markedsførings-

lovens § 14a:  

 

1. Ekspres Bank A/S  

2. Agency ApS  

3. Bonavent Invest A/S  

4. Ferratum Denmark ApS  

5. 4Finance ApS  

6. Mobillån Danmark Aps (under frivillig likvidation) 

 

Vi skal henlede din opmærksomhed på, at alle politianmeldelserne relate-

rer sig til overtrædelser begået i 2014. Endvidere kan vi oplyse, at over-

trædelserne er forskellige og af varierende omfang.  

 

I forbindelse med din anmodning har vi haft foretaget en høring af virk-

somhederne. De er således alle orienteret om, at vi har videregivet deres 

navne i forbindelse med din anmodning om aktindsigt. 
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Med venlig hilsen 

På Forbrugerombudsmandens vegne 

 

 

Katrine Larsen 

Fuldmægtig 


