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HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, 
HVIDVASKLOVEN OG FORSKELLIGE ANDRE LOVE (ETABLERING AF 
NATIONAL ENHED FOR SÆRLIG KRIMINALITET OG STYRKELSE AF 
INDSATSEN MOD HVIDVASK M.V.) 
Justitsministeriet har d. 17. august sendt et udkast til forslag til lov 
indeholdende forslag til bl.a. etableringen af en National enhed for 
Særlig Kriminalitet og et operativt samarbejde mellem politiet, 
myndigheder og private aktører i offentlig høring. 

Det operative samarbejde 
Vi støtter generelt forslaget om, at der oprettes et operativt samarbejde 
under den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet, hvor virksomheder og 
myndigheder kan dele konkrete oplysninger til bekæmpelsen af hvidvask 
og terrorfinansiering. 

Komplekse sager om hvidvask og terrorfinansiering bevæger sig på 
tværs af pengeinstitutter og landegrænser og er ofte af digital karakter. 
Der er derfor behov for en øget informationsdeling mellem virksomheder 
og myndigheder - både i og uden for Danmark. 

Med det nuværende Operativt Myndighedsforum har private 
virksomheder, herunder pengeinstitutter, hverken mulighed for at 
deltage i eller videregive fortrolige oplysninger til Operativt 
Myndighedsforum. Dette betyder, at der ikke er mulighed for at udveksle 
oplysninger om konkrete sager, hvilket vanskeliggør en effektiv indsats 
på området. 

Det bemærkes dog, at udkastet til lovforslag ikke indeholder særlige 
betragtninger ift., hvordan den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet, 
herunder det operative samarbejde, vil operere i europæisk kontekst. 
Dette gælder særligt i relation til, hvorvidt det operative samarbejde kan 
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bidrage til en mere effektiv grænseoverskridende indsats på området, 
herunder vidensdeling mellem danske og udenlandske 
virksomheder/myndigheder. Dette er særligt relevant set i lyset af 
sagernes komplekse karakter samt den seneste udvikling på området, 
herunder Europa-Kommissionens forslag til en ny fælleseuropæisk 
tilsynsmyndighed på hvidvaskområdet. 

Fast track-ordning 
Vi støtter forslaget om, at der etableres en fast track-ordning, hvor 
eksempelvis et pengeinstitut skal undlade at gennemføre en transaktion, 
indtil der er sket underretning, og den har indhentet godkendelse fra 
Hvidvasksekretariatet, hvis der er mistanke om hvidvask af større eller 
særligt mistænkelig karakter. 

Med de nuværende regler skal eksempelvis et pengeinstitut underrette 
Hvidvasksekretariatet, hvis instituttet er vidende om, har mistanke om 
eller har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller 
aktivitet har tilknytning til hvidvask. Transaktionen kan dog fortsat 
gennemføres. Underretningen behandles herefter hos de rette 
myndigheder, men allerede på dette tidspunkt er der risiko for, at 
pengene er overført og muligvis uden for landets grænser. 

Det er her særligt vigtigt, at pligten til at fastfryse transaktioner ikke 
påvirker borgeres adgang til at foretage dagligdags betalinger, hvorfor 
det bør sikres, at pligten ikke kan udvides til også at omfatte 
transaktioner af begrænset størrelse. Vurderingen af hvorvidt en 
transaktion er særlig mistænkelig, bør desuden inddrage flere indikatorer 
end størrelsen, herunder f.eks. om der er tale om en af flere 
deltransaktioner. 

Af hensyn til virksomheders mulighed for at drive forretning, herunder 
foretage betalinger uden væsentlige forsinkelser, bør det i 
bemærkningerne til forslaget tydeliggøres, hvorvidt eksempelvis en bank 
må gennemføre en fastfrosset transaktion efter udgangen af den 
efterfølgende bankdag. 

Med venlig hilsen 

Lars Rohde 
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