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Abstract  

The purpose of this master’s thesis is to analyze the relationship between the Danish Financial Intel-

ligence Unit called the Money Laundering Secretariat and the obliged entities in order to analyze the 

effectiveness of this inter partes relationship from a legal and economic point of view. 

 

The legal analysis investigates the considerations behind the Danish Money Laundering Act and sec-

tion 29 of the Danish Money Laundering Act. Subsequently, the Danish legislation (is) compares(d) 

with the European legislation to include the 4th Money Laundering Directive and its purpose. The 

involvement of the EU legislation is completed to examine whether the Danish law is in accordance 

with the purpose set by EU legislation. The legal analysis concludes that section 29 in the Danish 

Money Laundering act does not focus to a sufficient degree on giving feedback regarding the applica-

bility and follow-up of the reports from the obliged entities. Therefore, the Money Laundering Act 

fails to consider the risk-based approach that has been laid down in both the Danish Money Launder-

ing Act and the 4th Money Laundering Directive. 

 

The economic analyses investigate the effect of regulating money laundering as an externality. 
Based on Oliver Williamson's transaction cost theory, it is examined that the regulation of money 

laundering has led to a new externality in the form of over-reporting based on the parties’ opportun-

istic behavior. In the article A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering En-

forcement by Előd Takáts, the center interest was on regulating the obliged entities. Therefore, it is 

investigated in more detail how it is possible to strengthen the relationship between the Money Laun-

dering Secretariat and the obliged entities by involving both parties in the solution of the over-report-

ing externality. In this connection, a distinction is made between applying negotiation according to 

the Strong Coase theorem or taxation according to Pigou's appeal. The solution turns out to be that 

the legislation must be put together so that transaction costs are reduced, which is in line with the 

normative Coase theorem. 

Finally, based on the legal and economic analysis, it is examined how the relationship between the 

Money Laundering Secretariat and the obliged entities can be strengthened. The integrated analysis 

shows that it is necessary for the Money Laundering Secretariat to provide feedback. This must be 

done to strengthen the obliged entities’ knowledge of what they must be aware of. This means that 

the obliged entities can target their efforts and report simultaneously, which will be in line with the 

risk-based approach in a volatile area such as money laundering. 
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Anvendte forkortelser 

Art: Artikel 

BNP: Bruttonationalprodukt 

CDD: Customer Due Diligence  

CTR: Currency Transaction Report 

EU: Den Europæiske Union 

FATF: The Financial Action Task Force 

HVID: Hvidvaskloven 

KYC: Know Your Customer 

SAR: Suspicious Activity Report 

SNRA: Supranational Risk Assessment Report 

TEU: Traktaten om Den Europæiske Union 

TEUF: Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 
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Kapitel 1 – Metode 

1.1. Indledning 

Hvidvask er et område, der har fået stor mediebevågenhed igennem de senere år, hvilket har medført, 

at der nationalt og internationalt har været et betydeligt større fokus på at bekæmpe økonomisk kri-

minalitet. Det skyldes særligt, at hvidvask er blevet estimeret til at udgøre 2-5 % af verdens globale 

BNP.1 Hvidvask er på den måde et alvorligt samfundsproblem, der er med til at understøtte kriminel 

aktivitet og underminere integriteten af det finansielle system. Problematikken ved at håndtere hvid-

vask er, at det er et komplekst system, hvor der findes mange forskellige metoder fra både den legale 

og illegale økonomi, der kan dække over de kriminelle aktiviteter.2 

Den øgede fokus på Hvidvask er også blevet håndteret på nationalt plan, eksempelvis i Politiaftalen 

gældende for 2021-2023, hvor der forekommer en række fokuspunkter i henhold til håndteringen af 

hvidvask, hvilket blandt andet involverer at styrke samarbejdet mellem Hvidvasksekretariat og de 

forpligtede enheder3, som denne kandidatafhandling nærmere vil omhandle nærmere.4 

 

Fra EU’s side er hvidvaskområdet derfor blevet reguleret af en række direktiver, herunder direktiv 

(EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle 

system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme5 (herefter benævnt 4. Hvidvaskdirektiv), 

som der forekommer med de seneste ændringer i det 5. Hvidvaskdirektiv.6 De forpligtede enheder er 

i henhold til hvidvaskreguleringen pålagt at overvåge og rapportere mistænkelige transaktioner til 

Hvidvasksekretariatet, hvorfor danske pengeinstitutioner bruger massive ressourcer i kampen mod 

hvidvask, hvilket afspejles i, at mere end hver 7. medarbejder i pengeinstitutioner arbejder med be-

kæmpelse af hvidvask.7 

 
1 United Nations, Office on Drugs and Crime. (2011). Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking 

and other transnational organized crimes: Research report, s. 5 
2 Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet. (2018). Hvidvask i Danmark: Den nationale risi-

kovurdering 
3 De forpligtede enheder defineres i art. 2 i det 4. Hvidvaskdirektiv og omhandler, hvilke virksomheder og personer, 

som reglerne finder anvendelse på. Det gælder bl.a. andet banker, andre finansielle institutioner og en række andre aktø-

rer herunder revisorer, ejendomsmæglere og udbydere af spiltjenester 
4 Nyt politiforlig skal styrke hvidvaskbekæmpelse, FinansWatch, 16.12.2020 
5 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod 

anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa- 

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF 
6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om 

forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af 

terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU 
7 Hver syvende medarbejder i danske pengeinstitutter arbejder med hvidvask og terrorfinansiering, FinansWatch, 

22.12.2020 
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En af de nye tiltag i kampen mod økonomisk kriminalitet er overgangen til en risikobaseret tilgang. 

Den risikobaserede tilgang skal medvirke til, at de forpligtede enheder dermed fokuserer deres res-

sourcer på de områder, hvor der er højere risici for at blive misbrugt til hvidvask.8 Det understreger 

vigtigheden af, at der er et velfungerende samarbejde i et komplekst område, som håndteringen af 

hvidvask er. 

 

1.2. Problemstilling 

Siden 2015 er der sket en femdobling af indberetninger til Hvidvasksekretariatet, og i 2020 blev der 

slået rekord med 73.261 indberetninger fra de forpligtede enheder.9 Både de forpligtede enheder og 

offentlige myndigheder har fået kritik for deres håndtering af hvidvask.10 En række af kritikpunkterne 

involverer den manglende feedback, som Hvidvasksekretariatet giver til de forpligtede enheder, hvil-

ket blandt andet er blevet fremstillet i Rigsrevisionens undersøgelse af Statens Indsats mod hvidvask 

og finansiering af terrorisme.11 Problemstillingerne heri er baseret på en række faktorer, og drejer sig 

særligt om manglende vidensdeling og forskellige incitamentsstrukturer fra de involverede parter. De 

forpligtede enheder har gennem deres Compliancearbejde brugt enorme omkostninger i bekæmpelse 

af hvidvask, hvilket blandt andet kommer til udtryk i antallet af medarbejdere, der opererer med hvid-

vask, har været stødt stigende.12 Modsat tegner der sig et billede af, at de forpligtede enheder ikke i 

tilstrækkeligt omfang får en opfølgning fra Hvidvasksekretariatet på deres indberetninger. De for-

pligtede enheder indsats er afhængig af at blive matchet af tilbagemeldinger fra Hvidvasksekretaria-

tet.13 

 

Nedenstående figur 1 anvendes til at beskrive nærværende afhandlings problemstilling med inddra-

gelse af de relevante parter og myndigheder i det danske nationale system for bekæmpelse af hvid-

vask. Det skyldes, at området for Hvidvask er et komplekst system, hvor der er mange involverede 

parter. 

 
8 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 

(hvidvaskloven). november 2020, s. 6 
9 Antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet slår rekord, FinansWatch, 18.02.21 
10 Myndighed får kritik for behandling af hvidvasksager, FinansWatch, 28.01.2021 
11 Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger: Statens indsats mod hvidvask 

og finansiering af terrorisme, januar 2020 
12Hvidvaskformand kritiserer myndigheder for marginal oprustning mens bankeransætter i tusindvis, FinansWatch, 

15.2.2021 
13 Alt for mange hvidvaskindberetninger strander hos politiet, mener Finansforbundet: ”Det er ikke bare en eller to sa-

ger. Det er et generelt problem”, FinansWatch, 15.03.2021 
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Figur 1 Oversigt over de relevante parter i henhold til problemstillingen, Med egen tilvirkning 

På den måde viser figuren først og fremmest en kriminel part, der ønsker at hvidvaske penge. Den 

kriminelle forsøger at foretage denne hvidvaskning igennem de forpligtede enheder. Ved de forplig-

tede enheder forstås en række virksomheder og personer, der er underlagt lovgivningen. Det drejer 

sig særligt om pengeinstitutter, da det er dem, der oftest bliver hvidvasket igennem samtidig med, at 

det er dem, der foretager klart flest indberetninger til Hvidvasksekretariatet. Pengeinstitutter stod for 

80 % af alle 73.261 indberetninger fra 2020, mens eksempelvis spiludbydere stod for 10 % af de 

samlede indberetninger.14 Som samlet betegnelse vil de forpligtede enheder blive anvendt, da lovgiv-

ningen ligeledes vedrører andre aktører end pengeinstitutter. 

Der foreligger et krav til de forpligtede enheder om, at der omgående skal ske indberetning, hvis de 

er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller 

aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask.15 Indberetningen fra de forpligtede enheder skal 

foretages til den danske finansielle efterretningsenhed (FIU), som er Hvidvasksekretariatet hos Stats-

advokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Hvidvasksekretariatet har til 

opgave at modtage og analysere disse indberetninger og herudfra med baggrund i deres resultater at 

træffe en beslutning om, at de eventuelt skal videreformidle resultaterne af deres analyser til de kom-

petente myndigheder, organer og instanser, eller om de selv vil behandle sagen og dermed på egen 

hånd foretage indledende efterforskningsskridt.16 Hvis det vurderes, at der skal ske yderligere efter-

forskning med henblik på eventuel tiltale, videresendes indberetningerne som hovedregel til PET, 

Politikredsene, herunder SØIK.17 Det er politikredsen, der afgør, om der skal ske videre efterforsk-

ning. 

 
14 Mistanker om hvidvask slog rekord i 2020. Anklagemyndigheden, 18. februar 2021 
15 Hvidvask og terrorfinansiering. Anklagemyndigheden 
16 Hvidvask og terrorfinansiering. Anklagemyndigheden 
17 IBID 
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Finanstilsynet har til opgave at føre tilsyn med de forpligtede enheder angående deres håndtering af 

eksempelvis hvidvaskreglerne og er derfor en vigtig aktør i indsatsen mod hvidvask. I nærværende 

opgave vil der ikke være nærmere fokus på Finanstilsynet, da der er fokus på relationen mellem 

Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. På samme måde vil relationen mellem Hvidvaskse-

kretariatet og de relevante myndigheder heller ikke blive behandlet nærmere, men de er inddraget for 

at vise, at der er mange facetter, der skal fungere for, at der er tale om en effektiv bekæmpelse. En af 

de facetter omhandler relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder, og det er 

denne relation, der vil være fokus på i denne afhandling. Særligt har den risikobaserede tilgang be-

tydning, da den medfører, at der bør sættes et langt strengere krav til, at der netop foreligger rettidig 

feedback fra Hvidvasksekretariatet, således at de forpligtede enheder i højere grad er bedre klædt på 

til at bekæmpe hvidvask. 

 

Figuren 1 viser også nærmere den relation, som problemstillingen skildrede. Således viser den røde 

pil relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder, og det er denne relation, der 

skal foretages en dybdegående analyse af. Det skyldes, at det skal undersøges nærmere, hvorvidt 

gældende ret er med til at skabe en effektiv feedbackproces mellem de involverede parter. 
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1.3. Problemformuleringer 

På baggrund af ovenstående problemstilling er der blevet opstillet en integreret problemformulering, 

som lyder: 

 

Integreret problemformulering 

I hvilken grad kan Hvidvasklovens § 29, stk. 5 sikre et efficient samarbejde mellem Hvidvasksekre-

tariatet og de forpligtede enheder, og er det muligt at sænke transaktionsomkostningerne i dette inter 

partes forhold, således at en effektiv feedbackproces opnås i overensstemmelse med Hvidvasklovens 

overordnede formål om bekæmpelse af hvidvask? 

For at besvare den integrerede problemformulering er der blevet opstillet en juridisk og en økonomisk 

problemformulering. 

 

Juridisk problemformulering 

Hvordan understøtter Hvidvasklovens § 29, stk. 5 kravene for, at Hvidvasksekretariatet giver rettidig 

feedback til de forpligtede enheder, jf. artikel 46, stk. 3 i det 4. Hvidvaskdirektiv, og hvorledes med-

fører dette en effektiv feedbackproces? 

  

Økonomisk problemformulering 

Hvorvidt har reguleringen af hvidvask medført en afledt eksternalitet i form af overrapportering, og 

i hvilken grad kan man minimere transaktionsomkostningerne i relationen mellem Hvidvasksekreta-

riat og de forpligtede enheder, således at der skabes et mere efficient samarbejde? 
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1.4. Synsvinkel 

Afhandlingen vil behandle problemformuleringerne ud fra en synsvinkel, hvor fokus vil være på 

relationen mellem Hvidvasksekretariat og de forpligtede enheder i henhold til, om der eksisterer et 

velfungerende samarbejde. Synsvinkel er af særlig relevans, eftersom det herudfra vil medvirke til en 

undersøgelse af, om de nuværende regler understøtter en effektiv feedbackproces ud fra et juridisk 

og økonomisk perspektiv. 

 

1.5. Afgrænsning 

I nærværende afhandling foretages der en negativ afgrænsning af retskilder og økonomisk teori, der 

vil have været relevant for afhandlingen, men som er blevet fravalgt grundet afhandlingens bredde 

og muligheder. 

 

På et overordnet plan vil der i afhandlingen blive afgrænset fra de forpligtede enheders interne pro-

cedure, herunder særligt deres KYC-procedure, da fokus vil være på feedbackprocessen mellem 

Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. Af samme argument vil der heller ikke dykkes nær-

mere ned i relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de kompetente myndigheder. 

Samtidigt vil der blive afgrænset fra håndteringen/reglerne om terrorfinansiering, da fokus i afhand-

ling udelukkende vil være på håndteringen/reglerne om hvidvask. 

 

I den juridiske analyse vil der blive afgrænset for en nærmere analyse af strafferet, da afhandlingen 

ikke har fokus på udformningen af straffen ved overtrædelse af Hvidvaskloven. Ligeledes vil der 

blive afgrænset for størrelsen på straffelovens sanktionsniveau, som de forpligtede enheder udsættes 

for. Sanktionsniveauet vil alene blive anvendt i afhandlingen med fokus på, at der kan ske sanktione-

ring og heraf, hvilken effekt denne sanktionering har for de forpligtede enheder. 

Der vil blive afgrænset fra, hvorledes sanktionsniveauet i Danmark er i overensstemmelse med EU-

retten, selvom dette udgør et relevant aspekt, eftersom det ikke vil være centralt for Hvidvasksekre-

tariat og de forpligtede enheder i afhandlingen. 

 

Da fokus er på relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder, vil der blive af-

grænset for Persondataret samt parternes opbevaring og håndtering af følsomme data. Yderligere vil 

der blive afgrænset for reglerne om muligheden for at dele oplysninger mellem banker (bankhemme-

lighed), hvilket ikke er lovligt i henhold til lov om finansiel virksomhed. 



Side 13 af 130 

 

I den økonomiske analyse vil der blive afgrænset fra Principal/Agent-teorien, der ellers også ville 

have været relevant at anvende på nærværende afhandling. Det skal ses som en konsekvens af, at 

afhandlingens hovedfokus vil være baseret på en undersøgelse af transaktionsomkostninger, og der-

med ikke informationsniveauet. Principal/Agent-teoriens fokus på asymmetrisk information vil have 

været relevant ved en nærmere undersøgelse af, hvordan det er muligt at minimere den asymmetriske 

information, som forekommer i relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. 

 

Desuden vil der blive afgrænset for en nærmere anvendelse af det matematiske grundlag bag artiklen 

”A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement” af Előd Takáts. 

Inddragelsen af Takáts sker for at give en forståelse af, hvorfor de forpligtede enheder har incitament 

til at overrapportere på et mere generelt plan. 

 

1.6. Metode 

Analysen af de beskrevne problemformuleringer vil ske på baggrund af et teoretisk og metodisk 

grundlag. Derfor vil de relevante teorier og metoder der anvendes i afhandlingen blive gennemgået. 

 

1.6.1. Juridisk Metode 

Den juridiske analyse vil blive udarbejdet ved anvendelse af den retsdogmatiske metode.18 Den rets-

dogmatiske metodes formål er at udlede gyldig gældende ret, kendt som de lege lata.19 Det sker ud 

fra en systematisering af retskilderne, hvorved de beskrives, fortolkes og analyseres.20 På den måde 

består det retsdogmatiske arbejde i at løse konkrete juridiske problemstillinger. Ved brugen af den 

retsdogmatiske metode, så vil retskilderne behandles efter Alf Ross’ opdeling af retskilderne i dansk 

ret, hvilket involverer regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets natur.21 

 

1.6.1.1. Sammenspillet mellem EU-ret og national ret 

I nærværende afhandling spiller sammenhængen mellem EU-ret og dansk ret en essentiel rolle. Det 

skal ses som en konsekvens af, at den gældende Hvidvasklov er baseret på direktiver fra EU. Det 

betyder, at EU-rettens forrang samt EU konformfortolkning har betydning for afhandlingen. 

 
18 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen (2017): ”Retskilder og retsteorier”, s. 25 
19 IBID, s. 30 
20 IBID, s. 29 
21 IBID, s. 30 
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For at beskrive, hvad der menes med EU-rettens forrang, så er der tidligere blevet taget stilling til 

denne problematik i sagen Costa mod ENEL22, hvortil der blev stillet et præjudicielt spørgsmål til 

EU-domstolen. I dommen fastlægges det, at ”en kompetencebegrænsning eller en overførsel af befø-

jelser fra medlemsstaterne til Fællesskabet, faktisk begrænset deres suverænitet”.23 Hermed fastlæg-

ger domstolen EU-rettens forrang, hvor der fokuseres på, at medlemsstaterne begrænser deres suve-

rænitet, hvilket betyder, at ved tvivlsspørgsmål, så er det EU-retten, der er afgørende. 

I EU-retten har EU-konform fortolkning den betydning, at medlemsstaterne skal fortolke nationale 

retskilder i overensstemmelse med EU-retten, jf. TEU-art. 4, stk. 3. Denne art. omhandler pligten til 

et loyalt samarbejde mellem Unionen og staterne.24 Det er altså tale om et overordnet fortolknings-

princip. 

 

1.6.1.2. Retskildelæren 

1.6.1.2.1. Generelt 

Når en juridisk problemstilling skal behandles, så vil der blive taget udgangspunkt i retskildelæren, 

der har til formål at skabe overblik over de relevante retskilder. Retskildelæren skal forstås som en 

lære i normer og beskriver, hvad der forstås ved en retskilde, dens indhold, prioritering, forpligtende 

virkning og politiske legitimation.25 I dansk ret skelnes der mellem 4 grupper, der vedrører regulering, 

retspraksis, sædvaner og forholdets natur. Der forekommer ingen rangorden hovedgrupperne imel-

lem, hvilket betyder, at de vægtes ligeligt.26 Nedenfor vil regulering blive beskrevet, mens de andre 

områder ikke vil blive berørt, da de ikke anvendes yderligere i afhandlingen. 

 

1.6.1.2.2. Regulering 

Ved regulering kan der sondres mellem dansk lovgivning og EU-lovgivning. Dansk regulering tager 

sit udgangspunkt i 3 hovedgrupper, der involverer grundloven, almindelige love og administrative 

forskrifter.27 I EU-retten udgøres reguleringen af Primære og Sekundære retskilder. Primære 

 
22 Sag: 6/64. Parter: Flaminio Costa mod ENEL. Faktum i sagen: Problemstillingen omhandler advokat Flaminio Co-

sta’s betaling af en elregning er reguleret af italiensk ret. Der blev stillet et præjudicielt spørgsmål, hvilket havde til op-

gave at beskrive, om nyere nationel ret har forrang for EU-retten. Domstolens afgørelse: EU-retten har forrang for nati-

onal ret, hvilket skyldes, at Medlemsstaterne har afgivet deres suverænitet 
23 Sag 6/64, Costa Enel, EU:C:1964:66, præmis 7 
24 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen (2017): ”Retskilder og retsteorier”, s. 116 
25 IBID, s. 29 
26 IBID 
27 IBID, s. 57 
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retskilder omfatter Traktaterne og Charteret, mens sekundære retskilder er reguleret i Traktaten om 

Den Europæiske Unions Funktionsmåde, (TEUF) art. 288, stk. 1 og omfatter bl.a. forordninger, di-

rektiver og afgørelser.28 Af TEUF art. 288, stk. 2 gælder det, at forordninger er almengyldige og 

gælder umiddelbart i hver medlemsstat, mens TEUF art. 288, stk. 3 fastsætter, at et direktiv er bin-

dende for enhver medlemsstat, men det er op til de nationale myndigheder at bestemme form og 

indhold. 

 

Anvendelsen af danske retskilder vil først og fremmest tage sit udgangspunkt i form af almindelige 

love ved anvendelse af Hvidvaskloven og administrative forskrifter ved anvendelse Cirkulæret 

CIR1H nr. 9010 af 02/01/2020, om Danmarks Finansielle Efterretningsenhed (FIU), Hvidvasksekre-

tariatet, hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). 

 

Lov om hvidvask og terrorfinansiering, der findes i den nuværende Hvidvasklov (lovbekendtgørelse 

nr. 1782 af 27. november 2020 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af 

terrorisme) vil sammen med den oprindelige hovedlov til Hvidvaskloven Lov nr. 651 af 8. juni 2017 

om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme blive inddraget for at 

analysere det overordnede formål med denne. Samtidig vil Hvidvasklovens (HVID) § 29 blive ind-

draget til en nærmere analyse af, hvad formålene og hensynene er bag denne bestemmelse.29 

 

Som påpeget vil afhandlingen også inddrage administrative forskrifter. Ved administrative forskrifter 

forstås blandt andet bekendtgørelser og cirkulærer. Ved bekendtgørelser forstås generelle administra-

tive forskrifter, der er rettet til borgerne, hvilket betyder, at de både kan skabe rettigheder og forpligte 

borgerne.30 Et cirkulære udgør interne tjenestebefalinger, som en overordnet offentlig myndighed kan 

udstede til en underordnet myndighed. Ofte kan cirkulærer indeholde gengivelse af lovtekster og for-

arbejder eller gode råd om lovens fortolkning.31 Cirkulærer kan udstedes uden udtrykkelig lovhjem-

mel, men alene i medfør af over- og underordnelsesforholdet i det nationale administrative hierarki.32 

Et cirkulære er kun forpligtende for den underordnende myndighed, der skal adlyde tjenestebefalin-

gerne. I afhandlingen vil Cirkulære, CIR1H nr. 9010 af 02/01/2020, om Danmarks Finansielle 

 
28 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen (2017): ”Retskilder og retsteorier”, s. 33 
29 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 373 
30 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen (2017): ”Retskilder og retsteorier”, s. 76 
31 IBID, s. 77 
32 IBID 
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Efterretningsenhed (FIU), Hvidvasksekretariatet, hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Inter-

national Kriminalitet (SØIK) blive inddraget i analysen som fortolkningsbidrag.33 

Den juridiske analyse vil tage sit udgangspunkt i, hvorvidt de danske regler omhandlende feedback-

processer er i overensstemmelse med det 4. Hvidvaskdirektivets regler og herved, hvorvidt systemet 

er medvirkende til en mere effektiv bekæmpelse af hvidvask. Derfor vil besvarelsen af den juridiske 

analyse også berøres af EU-retlige kilder. Analysen af den juridiske besvarelse tager sit udgangspunkt 

i reglerne om feedback fra FIU’en til de forpligtede enheder, hvilket stammer fra EU-niveau i reglerne 

om hvidvask, der findes i det 4. og det 5. Hvidvaskdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2015/849/EU af 20. maj 2015 og 2018/843/EU af 30. maj 2018 om forebyggende foranstaltninger 

mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme). Ved 

efterfølgende ændringer af det oprindelige direktiv er der sket en konsolidering til det 4. Hvidvaskdi-

rektiv. Ændringerne til det 4. Hvidvaskdirektiv er sket ved indførelsen af det 5. Hvidvaskdirektiv. I 

opgaven vil det konsoliderede 4. Hvidvaskdirektiv blive omtalt som det 4. Hvidvaskdirektiv. 

 I analysen vil det 4. Hvidvaskdirektiv inddrages for at undersøge, hvad formålet er bag lovgivningen 

samtidig med, at art. 46, stk. 3, der er blevet implementeret i HVID § 29, stk. 5, vil blive inddraget 

for at undersøge, hvad hensynene er bag denne artikel. 

 

1.6.1.3. Fortolkningsprincipper 

Fortolkningslæren anvendes til at sætte rammerne for, hvorledes gældende ret udledes baseret på de 

anvendte retskilder. I den juridiske analyse vil der blive gjort brug af både en subjektiv og objektiv 

fortolkning. Den objektive fortolkning vil blive anvendt til at undersøge, hvad lovteksten i HVID § 

29 siger. Den subjektive formålsfortolkning vil blive anvendt for at analysere lovforarbejderne (mo-

tiverne) til Hvidvaskloven med henblik på at finde frem til, hvad formålet er bag Hvidvaskloven, 

samt hvad motiverne er bag den nuværende HVID § 29.34 Desuden vil høringssvar til lovforslaget til 

Hvidvaskloven af 2017 blive inddraget for at undersøge yderligere, hvilke hensyn, som er blevet 

tillagt vægt i henhold til HVID § 29. 

Når der anvendes EU-retskilder, så er fortolkningen ofte objektiv, da formålet står i lovtekst og herved 

allerede er genstand for fortolkning.35 Derfor vil der i den juridiske analyse ske en objektiv formåls-

fortolkning af det 4. Hvidvaskdirektiv for at undersøge, hvad hensynene er bag direktivet. Der vil 

 
33 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen (2017): ”Retskilder og retsteorier”, s. 77 
34 IBID, s. 69 
35 IBID, s. 107 
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derudover blive foretaget en objektiv ordlydsfortolkning af art. 46, stk. 3, hvoraf der vil foretages en 

sammenligning af den respektive engelske og franske sprogversion af art. 46, stk. 3 for at skabe en 

bedre forståelse for reglens omfang.36 I EU-retten anvendes sjældent den subjektive fortolkningsbi-

drag, hvilket betyder, at den objektive formålsfortolkning vil blive suppleret af en række rapporter 

udarbejdet af Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, hvilket involverer:37  

- Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingen af de risici for 

hvidvask og finansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked og vedrører grænseover-

skridende aktiviteter, (COM (2017) 340 final) 

- Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om vurdering af de risici for 

hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked og vedrører 

grænseoverskridende aktiviteter, (SWD (2019) 650 final) 

- Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om vurdering af rammerne for 

finansielle efterretningsenheders samarbejde, (COM (2019) 371 final) 

 

Da Danmark er medlem af The Financial Action Task Force (herefter: FATF) samtidig med, at det 4. 

Hvidvaskdirektiv bygger på FATF’s 40 anbefalinger, så vil FATF’s anbefalinger og FATF Guidance 

PRIVATE SECTOR INFORMATION SHARING bliver inddraget for at skabe en yderligere forstå-

else af, hvad der forstås ved en effektiv feedbackproces. 

 

1.6.2. Økonomisk metode 

Følgende afsnit har til formål at beskrive den økonomiske analyses metodiske og teoretiske grundlag. 

På den måde vil der blive redegjort for de teorier og metoder, der anvendes i den økonomiske analyse.  

Til besvarelse af den økonomiske analyse gøres der brug af den hypotetisk-deduktive forklaringsmo-

del.38 Det betyder, at den økonomiske analyse vil tage udgangspunkt i flere økonomiske relevante 

teorier, der anvendes til besvarelse af den økonomiske problemformulering. 

 

Til at beskrive de anvendte forskningsprogrammer, så vil der blive gjort brug af Imre Lakatos meto-

dologi, hvor Lakatos i den forbindelse sondrer mellem den hårde kerne, som ikke kan ændres og 

 
36 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen (2017): ”Retskilder og retsteorier”, s. 222 
37 IBID, s. 107 
38 Christian Knudsen (1994): ”Økonomisk metodologi bind 1”, s. 56 
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beskyttelsesbæltet, der indeholder forskellige forudsætninger, der kan anvendes afhængig af forud-

sætningerne for analysen.39 

 

1.6.2.1. Det neoklassiske forskningsprogram 

Den økonomiske analyse tager i den første del udgangspunkt i mikroøkonomisk teori, der er baseret 

på den neoklassiske teori. Denne inddragelse bruges til at beskrive, hvilke samfundsøkonomiske ef-

fekter, hvidvask har. Det beskrives ud fra en ligevægts model med fuldkommen konkurrence. Den 

hårde kerne af det neoklassiske forskningsprogram består af et ubegrænset rationalitets-princip og 

profitmaksimering. Det betyder, at antagelserne i den hårde kerne fører til, at agenter er i stand til at 

træffe de mest efficiente beslutninger ud for det nødvendige beslutningsområde, der er begrænset af 

situationsforudsætningerne i beskyttelsesbæltet.40 Beskyttelsesbæltet i den neoklassiske teori er ka-

rakteriseret ved, at følgende seks elementer er opfyldt: perfekt information, virksomhederne kan ana-

lyseres hver for sig, markederne er perfekte, homogene produkter, stort antal økonomiske agenter og 

ingen indgangsbarrierer.41 Den neoklassiske teori anvendes til at belyse, hvornår der forekommer en 

ligevægt i et marked med fuldkommen konkurrence. 

 

Den økonomiske analyse vil anvende mikroøkonomiske modeller til at beskrive effekten af hvidvask 

som eksternalitet. I forlængelse af dette vil velfærdsteorien blive inddraget til at beskrive, hvordan 

allokeringen af et samfunds ressourcer optimalt set bør være.42 Det inddrages for at give en nærmere 

forståelse af, hvilken effekt markedsfejl som eksternaliteter har på samfundsøkonomien. 

 

1.6.2.2. Transaktionsomkostningsteorien som forskningsprogram 

I den økonomiske analyse anvendes Transaktionsomkostningsteorien til at besvare problemformule-

ringen. Transaktionsomkostningsteorien adskiller sig som forskningsprogram fra den neoklassiske 

teori ved ikke at tage udgangspunkt i systemer med stabile og pareto-optimale ligevægtstilstande.43 

Derimod tager transaktionsomkostningsteorien udgangspunkt i enten sub-optimale systemer eller sy-

stemer med forskellige former for koordinationssvigt, hvilket indebærer eksempelvis markedssvigt 

eller organisationssvigt.44 I afhandlingen vil der her været fokus på, hvorvidt først hvidvask kan anses 

 
39 Christian Knudsen (1994): ”Økonomisk metodologi bind 1”, s. 54 
40 IBID 
41 IBID, s. 56 
42 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 95 
43 Christian Knudsen (1994): ”Økonomisk metodologi bind 1”, s. 210 
44 Christian Knudsen (1997): ”Økonomisk metodologi bind 2”, s. 206 
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som en eksternalitet og herefter, hvorvidt reguleringen har skabt en ny afledt eksternalitet, der kan 

siges at have skabt et markedssvigt med udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien. 

 

Transaktionen, som analysen tager udgangspunkt i, handler om de forpligtede enheders indberetnin-

ger til Hvidvasksekretariatet. Ved analyse af transaktionen vil der være fokus på transaktionsomkost-

ningsteoriens hårde kerne og beskyttelsesbæltet.45 Transaktionsomkostningsteoriens hårde kerne gør 

sig gældende ved følgende antagelser: 

 

1. Økonomiske agenter er begrænset rationelle 

2. Økonomiske agenter er opportunistiske 

 

I afhandlingen vil der særligt være fokus på parternes opportunistiske adfærd, der vil blive beskrevet 

ud fra henholdsvis Hvidvasksekretariatets og de forpligtede enheders nyttefunktion. Det skal være 

med til at give en forståelse af, hvorfor aktører handler, som de gør.46 På den måde vil den opportu-

nistiske adfærd være med til at danne grundlag for en diskussion af, hvorvidt regulering af hvidvask 

har ført til afledt eksternalitet i form af overrapportering. 

 

Transaktionsomkostningsteoriens beskyttelsesbælte består af tre dimensioner, der omhandler:47 

 

1. Frekvensen hvormed en transaktion gentages 

2. Graden af usikkerhed, hvorunder en transaktion udføres 

3. Graden af aktivspecificitet, dvs. den grad, hvormed der indgår specifik teknologisk og ledelses-

mæssig know how i transaktionen.48 

 

I afhandlingen vil der særligt være fokus på parternes usikkerhed og graden af aktivspecifikke inve-

steringer. På den måde skal der særligt ved fastlæggelse af den korrekte ejerskabsstruktur tages højde 

for, at der er tale om høje aktivspecifikke investeringer og en stor grad af usikkerhed, hvilket er med 

til at føre til en opportunistisk adfærd. Hvorfor parternes opportunistiske adfærd skal være med til at 

 
45 Christian Knudsen (1994): ”Økonomisk metodologi bind 1”, s. 213 
46 IBID 
47 IBID, s. 214 
48 IBID, s. 215 
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beskrive, hvorvidt reguleringen af hvidvask har medført en ny afledt eksternalitet i form af overrap-

portering.49 

 

1.6.2.3. Teorien om eksternaliteter 

Den økonomiske analyse vil blive analyseret med udgangspunkt i teorien om eksternaliteter, og 

hvilke effekter eksternaliteter har på markedet. Teorien om eksternaliteter blev for første gang udvik-

let af Arthur C. Pigou (Pigou) i løbet af 1920’erne og endeligt med Pigou’s store værk The Economics 

of Welfare fra 1932. Pigou havde fokus på at analysere afvigelsen mellem den marginale private 

interesse og den marginale sociale interesse.50 En eksternalitet kan defineres ved en omkostning eller 

en gevinst som en part påfører en anden part uden, at denne part selv har valgt det.51 Ved eksternali-

teter sondres der mellem positive og negative eksternaliteter og yderligere om, hvorvidt der er tale 

om en produktions- eller forbrugseksternalitet.52 I afhandlingen vil teorien af eksternaliteter bliver 

inddraget til at analysere, hvorvidt hvidvask kan anses som en negativ eksternalitet og yderligere, 

hvorvidt hvidvask kan beskrives som en produktions- eller forbrugseksternalitet. Herefter vil det blive 

diskutere, hvorvidt reguleringen af hvidvask har ført til, at der er blevet skabt en ny afledt eksternalitet 

i form af overrapportering. 

 

Til løsning af eksternaliteter har der traditionelt været sondret mellem to forskellige tilgange, og ana-

lysen i den økonomiske analyse vil også tage udgangspunkt i disse forskellige løsningsmodeller.53 

Den første omhandler behandling af eksternaliteter med fokus på det stærke Coase-teorem, der inde-

bærer, at så længe der er veldefinererede rettigheder og ingen transaktionsomkostninger, så kan par-

terne forhandle sig frem til en efficient allokering af rettigheder. Coase-teoremet ligger vægt på, at 

parterne kan forhandle sig frem til en Pareto-optimalt resultat.54 På den måde vil der i analysen blive 

analyseret, hvorvidt der er tale om veldefinerede rettigheder samt størrelsen på transaktionsomkost-

ninger i henhold til at udlede, hvorvidt det stærke Coase-teorem findes anvendeligt. Da størrelsen af 

transaktionsomkostninger fører til, at det stærke Coase-teorem ikke kan opfyldes, så vil det normative 

 
49 Christian Knudsen (1994): ”Økonomisk metodologi bind 1”, s. 216 
50 Arthur C. Pigou (1932): ”The Economics of Welfare” 
51 Steven Shavell (2004): “Foundations of Economic Analysis of Law”, s. 83 
52 George Hendrikse (2003): “Economics and Management of Organizations”, s. 63 
53 Steven Shavell (2004): “Foundations of Economic Analysis of Law”, s. 83 
54 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 138 
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Coase-teoremet inddrages, der indebærer, at lovgivningen skal skrues sådan sammen, at transaktions-

omkostningerne mindskes.55 

 

Den anden omhandler Pigou’s tilgang, der drejer sig om, hvordan der skal indgreb fra regeringen ved 

markedsfejl som eksternaliteter, og han havde fokus på, at regeringens indgriben skal være med til at 

øge samfundets velfærd.56 Hertil argumenterede Pigou for, at der skulle ske fradrag ved positive eks-

ternaliteter og beskatning ved negative eksternaliteter. På den måde vil der blive analyseret, hvilken 

effekt retlig indgriben vil have på feedbackmekanismen mellem Hvidvasksekretariatet og de forplig-

tede enheder. I den forbindelse bliver Francesco Parisis model anvendt til at analysere lovgivningen 

ud fra en specifik kontra generel regel, hvilket skal medgive en betragtning af, hvordan lovgivningen 

kan blive skruet sammen i et område som hvidvask, der har med en risikobaseret tilgang at gøre.57 

 

1.6.3. Integreret metode 

1.6.3.1. Indledning 

Den integrerede analyse bygger på besvarelserne for den juridiske og økonomiske analyse. I den 

integrerede analyse vil metodikken tage udgangspunkt i den retsøkonomiske metode. Analysen har 

til formål at sammenkoble konklusionerne fra henholdsvis den juridiske og den økonomiske analyse 

for på den måde at undersøge, hvorvidt det er muligt at mindske transaktionsomkostningerne, således 

at en mere effektiv feedbackproces mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder opnås. 

 

1.6.3.2. Retsøkonomiske metode 

Den integrerede analyse vil anvende den retsøkonomiske metode, der har afsæt i det neoklassiske 

forskningsprogram. Ved retsøkonomi forstås en økonomisk disciplin, der ved inddragelsen af rets-

regler ønsker at foretage en økonomisk nytte- og efficiens analyse.58 I modsætning til det neoklassiske 

forskningsprogram, hvor analyseenheden ofte er markedet, anvender retsøkonomien retten som ana-

lyseenhed.59 

 

 
55 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 146 
56 Arthur C. Pigou (1920): “The Economics of Welfare”, s. 168 
57 Francesco Parisi & Vincy Fon (2009): ”The Economics of Lawmaking”, s. 13 
58 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen (2017): ”Retskilder og retsteorier”, s. 430 
59 IBID 
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Som analyseværktøj til den integrerede analyse vil der blive taget udgangspunkt i en funktionel rets-

økonomisk tilgang, der søger efter værdineutrale principper af lovgivningen.60 Årsagen for dette ud-

gangspunkt skal findes i muligheden for at anvende en objektiv løsningsmodel, der ikke tager ud-

gangspunkt i en på forhånd udvalgt løsningsmodel.  

Den funktionelle tilgang kan placeres mellem den positive skole og den normative skole, der traditi-

onelt set er de to mest kendte skole inden for retsøkonomien.61 

Den positive skole, der historisk er associeret med University of Chicago, har fokus på at undersøge 

loven i henhold til, hvilke incitamenter den skaber.62 Modsat ser den normative skole, der er associeret 

med Yale University, juraen som et værktøj for at afhjælpe fejl i markedet. Den er karakteriseret ved, 

at det vigtigste normative princip er økonomisk efficiens. Lovgivningen skal derfor udformes, således 

at den er økonomisk efficient. Der tages her udgangspunkt i en efficiensbetragtning, hvor der kan 

sondres mellem Kaldor-Hicks-efficiens og Pareto-optimalitet.63 

 

Begge skolers metodiske tilgang er dog på en række områder blevet kritiseret. Den positivistiske 

skole er blevet kritiseret for dens utopiske syn på anvendelse af regulering som løsningsmodel, da 

den nødvendigvis ikke tager højde for, at der er andre løsningsmodeller.64 

Den normative metode bygger på et princip om, at overordnet regulering ikke er tilstrækkeligt, hvilket 

betyder, at det er nødvendigt, at forskellige reguleringsmekanismer skal anvendes. Problematikken 

ved dette er, at det kun er muligt at løse problemet på et ad hoc plan.65 

Hertil anerkender den funktionelle metode de begrænsninger, som der forekommer af den normative 

skole, da denne ofte undlader omkringliggende omstændigheder såvel som den positive skoles ofte 

forsimplede skitsering af virkeligheden.66 Kritikken af de to tilgange fører til anvendelsen af argu-

menter fra begge metoder, hvilket fører til en mere lige afvejning af analyserne. 

 

Det forekommer, at feedbackmekanismen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder er 

formet efter både positivistiske og normative elementer. På den måde anvendes den positivistiske 

tilgang i den økonomiske analyse for at undersøge, hvilke økonomiske implikationer, loven har, når 

 
60 Jonathan Klick and Francesco Parisi (2004): “Functional law and economics, The Search for value-neutral principles 

of lawmaking”, s. 104 
61 IBID, s. 107 
62 IBID s. 104 
63 IBID 
64 IBID, s. 107 
65 IBID 
66 IBID, s. 115 
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der pålægges en pligt til de forpligtede enheder for at overvåge og indrapportere, men ikke en tilsva-

rende pligt for Hvidvasksekretariatet til at give feedback. Den normative tilgang anvendes i den inte-

grerede analyse, hvor der vil være fokus på at nå frem til den efficiente allokering af ressourcer, 

hvilket vil blive baseret på både Kaldor-Hicks Efficiens og Pareto-optimalitet. Den funktionelle rets-

økonomiske tilgang medfører, at momenterne fra både den positivistiske samt normative tilgang gør, 

at den integrerede analyse agter at søge efter de værdineutrale principper, der skal danne grundlag for 

specificeringen af lovgivningen. 
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1.7. Afhandlingens struktur 

Følgende afsnit skal være medvirkende til at give et overblik af afhandlingens komposition. 

 

Afhandlingens kapitel 1 har til formål at introducere formålet og det metodiske grudlang for afhand-

lingen. På den måde vil det blive beskrevet, hvilke teoretiske og metodiske fremgangsmåder, som 

afhandlingen vil tage sit afsæt i for at kunne besvare problemformuleringerne.  

 

Kapitel 2 indeholder en analyse af, i hvilken grad de danske regler om tilbagemelding til de forplig-

tede enheder er i overensstemmelse med EU-rettens regler om rettidig feedback. Det vil lede over til 

en diskussion af, hvorvidt den nuværende regulering skaber en effektiv feedbackproces mellem Hvid-

vasksekretariatet og de forpligtede enheder. 

 

Kapitel 3 indeholder en analyse af, hvilken effekt reguleringen af hvidvask har haft på relationen 

mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. Derefter vil det med udgangspunkt i trans-

aktionsomkostningsteorien bliver undersøgt, hvorvidt den nuværende regulering har ført til en ny 

afledt eksternalitet i form af overrapportering. Det vil føre til en analyse af, hvorvidt det er muligt at 

anvende Coase-teoremet med fokus på forhandling til at løse overrapportering som eksternalitet eller 

om der skal anvendes Pigou’s tilgang med fokus på beskatning af de involverede parter. 

 

Kapitel 4 har til formål at sammenholde de konklusioner, som der er blevet fundet i henholdsvis den 

juridiske og økonomiske analyse. Det skal føre til en analyse af, hvorvidt det er muligt at specificere 

lovgivningen, således at transaktionsomkostningerne mellem parterne mindskes. 

 

Kapitel 5 vil opsummere afhandlingens konklusioner, og der vil i den forbindelse ikke blive inddra-

get ny information til denne opsummering. 

 

Kapitel 6 har til formål at perspektivere afhandlingen i henhold til, hvilke andre områder, som kan 

være relevante at dykke nærmere ind i. På den måde skal perspektiveringen ses som en måde, hvorpå 

det er muligt at arbejde videre med denne afhandlings problemfelt. 
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Kapitel 2 – Den juridiske analyse 

2.1. Indledning 

Med det juridiske kapitel ønskes der foretaget en analyse, som skal besvare den juridiske problem-

formulering: Hvordan understøtter Hvidvasklovens § 29, stk. 5 kravene for, at Hvidvasksekretariatet 

giver rettidig feedback til de forpligtede enheder, jf. artikel 46, stk. 3 i det 4. Hvidvaskdirektiv, og 

hvorledes understøtter dette en effektiv feedbackproces? 

 

Overordnet set kan det siges, at dette kapitel agter at klarlægge, hvad der gør sig gældende for de 

danske regler og de direktivbaserede regler om feedback fra Hvidvasksekretariatet til de forpligtede 

enheder. Dette er en kompleks problemstilling, hvorfor analysen kan deles op i tre hoveddele. 

 

For det første skal den danske Hvidvasklov analyseres i henhold til dens formål, samt hvorvidt § 29, 

stk. 5 understøtter kravene for, at Hvidvasksekretariatet giver tilbagemelding til de forpligtede enhe-

der. Dette vil blive omtalt som den danske del. For det andet skal resultatet heraf holdes op imod en 

analyse af det 4. Hvidvaskdirektivs formål, samt art. 46, stk. 3, hvilket udgør den EU-retlige del. For 

det tredje skal det herudfra vurderes og analyseres, hvorvidt den danske del er medvirkende til at 

understøtte en effektiv feedbackproces mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. 

 

2.2. Generelt om feedbackprocessen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder 

Følgende afsnit har til formål at opridse de lovbestemmelser, der har relevans for feedbackprocessen 

mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. Beskrivelsen af de relevante bestemmelser 

skal være med til at give et bedre overblik over de forskellige mekanismer, der gør sig gældende i 

forholdet mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. 

 

Hvidvaskloven (herefter HVID) §§ 26 og 29 er relevant for samarbejdet og den relation, der skabes 

mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. I HVID § 26, stk. 1, 1. pkt. anføres det, at 

virksomheder og personer, som er omfattet af Hvidvaskloven, skal underrette Hvidvasksekretariatet, 

hvis denne er (i) vidende om, (ii) har mistanke om eller (iii) rimelig grund til at formode, at en trans-

aktion eller en aktivitet har haft tilknytning til hvidvask.67 Der er således tale om en indberetningspligt 

for virksomheder og personer, hvis de ikke selv kan afkræfte mistanken om hvidvask. Af HVID § 26, 

 
67 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 359 
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stk. 3 fremgår det, at de omfattede virksomheder og personer skal undlade at gennemføre transaktio-

ner, indtil der er sket indberetning til Hvidvasksekretariatet efter HVID § 26, stk. 1.68 

Bestemmelsen i HVID § 29 spiller ligeledes en betydelig rolle for relationen mellem Hvidvasksekre-

tariatet og de forpligtede enheder, da denne giver mulighed for, at Hvidvasksekretariatet, hvis efter-

forskningsmæssige hensyn ikke taler imod det, kan give indberetning til en virksomhed, person eller 

myndighed, der har indrapporteret i medfør af HVID § 26. HVID § 29 omhandler tilbagemelding til 

de virksomheder, personer eller myndigheder, som i henhold til Hvidvaskloven har givet en indbe-

retning om en hvidvaskmistanke.69 Således danner Hvidvasklovens §§ 26 og 29 de juridiske rammer 

for dette samarbejde samt muligheden for, at der kan gives tilbagemelding til de forpligtede enheder. 

Hvis de forpligtede enheder ikke overholder de pligter, som de har i henhold til særligt HVID § 26 

om at indrapportere mistænkelige transaktion, kan de sanktioneres efter HVID § 78, der fastsætter, 

hvilke lovovertrædelser af Hvidvaskloven, der kan medføre strafansvar.70 Selve bestemmelsen om 

sanktioner vil ikke blive berørt nærmere, men det spiller en betydning i henhold til, hvis de omfattede 

virksomheder og personer ikke overholder deres pligter, da de herved kan blive sanktioneret ved 

manglende indrapportering til Hvidvasksekretariatet. 

 

Ovenstående bestemmelser spiller alle en rolle i relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de for-

pligtede enheder. I henhold til afhandlingens synsvinkel, så vil fokus være på feedbackprocessen i 

dette inter partes forhold og derfor vil der forekomme en nærmere analyse af Hvidvaskloven generelt 

og HVID § 29. 

  

 
68 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 363 
69 IBID, s. 373 
70 IBID, s. 663 
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2.3. Introduktion af Hvidvaskloven 

Ved analyse af den juridiske problemstilling er det først nødvendigt at klarlægge, hvilke hensyn, der 

ligger bag Hvidvaskloven. Således har dette afsnit til formål at introducere Hvidvaskloven med fokus 

på, hvad der ligger til grund for indførslen af hvidvaskreguleringen anskuet fra et historisk og inter-

nationalt perspektiv. 

 

2.3.1. Den internationale påvirkning på Hvidvaskloven 

Regulering af Hvidvask har fra starten haft rod i international regulering, der er blevet behandlet fra 

to forskellige indgangsvinkler. Den første reelle indsats mod hvidvask blev etableret i Wien Konven-

tionen i 1988. Konventionen mødte stor opbakning, hvoraf 188 medlemsstater, heriblandt Danmark, 

som tiltrådte konventionen, forpligtede sig til at kriminalisere hvidvask samt, at de ligeledes var kom-

met frem til en anerkendelse af, at stofmisbrug, og dermed også fortjenesten heraf, udgjorde en eks-

ternalitet, der forurenede samfundet. Det skal ses i tråd med Strasbourgkonventionen fra 1990, der 

krævede, at hvidvask af udbytte fra alle strafbare handlinger blev kriminaliseret.71 

Det andet formål var, at der blev foretaget en større regulering af sektorer, der benyttes i hvidvask-

processen, herunder særligt finanssektoren. Det skete på baggrund af Financial Action Task Force 

(FATF) anbefalinger og EU’s Hvidvaskdirektiver, samt FN-konventionen om grænseoverskridende 

organiseret kriminalitet og FN-konventionen om korruption.72 

 

FATF blev oprettet i 1989 og er et uafhængigt mellemstatsligt organ, som har til formål at udvikle og 

fremskynde tiltag til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. De vedtager standarder 

og foranstaltninger, som medlemsstaterne herunder Danmark og EU, har forpligtet sig til at efterleve 

og spiller derfor en aktiv rolle i tilblivelsen af den internationale regulering af hvidvask.73 På den 

måde er FATF’s formål at sætte standarder for og fremme effektiv gennemførelse af retlige, regula-

toriske og operationelle foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.74 

FATF udsendte i april 1990 40 anbefalinger, der siden er blevet revideret en række gange med den 

seneste revidering i 2012. Yderligere er FATF 40 anbefalinger blevet udbygget med en række vej-

ledninger, der senere i analysen vil blive anvendt som fortolkningsbilag.75 

 
71 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 81-82 
72 IBID  
73 IBID, s. 92 
74 David Moalem og Lars Lidencrone Petersen (2019): ”Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer”, s. 61 
75 IBID, s. 62 
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2.3.2. Implementeringen af den første danske Hvidvasklov 

I 1993 fik Danmark den første Hvidvasklov, lov nr. 348 af 9. juni 1993 om forbyggende foranstalt-

ninger mod hvidvaskning af penge. Denne udspringer af, at der i EU i 1991 blev udformet det første 

Hvidvaskdirektiv, Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forbyggende foranstaltninger mod 

anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, (herefter 1. Hvidvaskdirektiv).76 Hen-

sigten med direktivet var at udforme regler, der skulle forebygge hvidvask af penge med hjælp fra 

institutionerne på det finansielle marked samtidig med, at reglerne blev ensartet for på bedste vis at 

beskytte det indre marked mod finansiel kriminalitet, jf. betragtning 2, 3 og 5 i det 1. Hvidvaskdirek-

tiv. Der er siden 1991 kommet en række nye direktiver, hvilket har medført, at den danske Hvidvas-

klov er blevet ændret flere gange.77 

 

Den nuværende Hvidvasklov (lovbekendtgørelse nr. 1781 af 27. november 2020 om forebyggende 

foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme) gennemfører EU’s 4 og 5. Hvidvaskdi-

rektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 og 2018/843/EU af 30. 

maj 2018 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af 

penge eller finansiering af terrorisme) og bygger i høj grad på anbefalinger fra Financial Action Task 

Force (FATF).78 I den juridiske analyse vil der ligeledes blive anvendt hovedloven til den nuværende 

Hvidvasklov (lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finan-

siering af terrorisme med senere ændringer) som fortolkningsgrundlag.79 

  

2.3.3. Definition af hvidvask 

Før der dykkes nærmere ind i, hvad indholdet er af HVID § 29 er det relevant at fastslå, hvad der 

forstås ved hvidvask. Derfor vil det i dette afsnit blive fastlagt, hvornår der er tale om hvidvask i 

henhold til, hvilke handlemåder eller adfærdsmønstre, der reelt set falder inden for begrebet hvidvask 

og dermed vil være omfattet heraf. Den juridiske definition af, hvad der i lovens forstand omfatter 

hvidvask, fremgår af HVID § 3.80 Reglen er opdelt i henholdsvis stk. 1 og stk. 2. Af HVID § 3, stk. 

1, nr. 1-3 defineres de handlemåder eller adfærdsmønstre, der skal forstås som hvidvask:81: 

 
76 David Moalem og Lars Lidencrone Petersen (2019): ”Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer”, s. 68 
77 IBID, s. 69 
78 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 

(Hvidvaskloven), s. 6 
79 David Moalem og Lars Lidencrone Petersen (2019): ”Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer”, s. 5 
80 IBID, s. 141 
81 IBID, s. 140 
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1) Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der 

er opnået ved en strafbar lovovertrædelse 

2) Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde ef-

terfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovover-

trædelse  

3) Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner 

Derudover fremgår det af HVID § 3, stk. 2, at de nævnte adfærdsmønstrer i HVID § 3, stk. 1, nr. 1-3 

også omfatter dispositioner foretaget af den, der har begået den strafbare lovovertrædelse, som ud-

byttet eller midlerne hidrører fra. Hvidvaskbegrebet i HVID § 3, stk. 1 omfatter således både hand-

linger, der er udført af den, der har begået førforbrydelsen (tredjemand), og handlinger udført af ger-

ningsmanden selv.82 Det skal forstås således, at uanset om det er gerningsmanden selv eller en tred-

jemand, vil adfærdsmønstrene også være gældende for den eller de personer, der har begået den bag-

vedliggende strafbare handling, hvorfor disse også vil være omfattet af definition af hvidvask.83 

Tages ovenstående definition af hvidvask et skridt videre kan det diskuteres, hvor meget der egentligt 

skal til forinden, at disse handlemåder eller adfærdsmønstre er omfattet. Der fremgår intet reelt krav 

til graden af forsætlighed, hvorfor det må fastslås, at alle potentielle grader af forsætlighed falder 

inden for begrebet hvidvask, jf. HVID § 3.84 Ligeledes eksisterer der heller ikke nogen bagatelgrænse 

for, hvornår et forhold er omfattet af definitionen af hvidvask, hvilket medfører at transaktionen, 

uanset dens størrelse, vil være omfattet af HVID § 3.85 

Endvidere skal det tidsmæssige aspekt inddrages i overvejelsen af, hvornår man er omfattet af de 

ovenstående handlemåder eller adfærdsmønstre, som anses for værende hvidvask i henhold til Hvid-

vask. Der foreligger hverken af Hvidvaskloven eller forarbejderne hertil nogen begrænsning af, hvor 

længe man skal have været medvirkende eller involveret i disse, førend dette resulterer i at blive anset 

som hvidvask. Dog forudsætter definitionen af hvidvask, at den bagvedliggende lovovertrædelse 

medfører et konkret, identificerbart udbytte.86 

 
82Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 

(Hvidvaskloven), s. 18 
83 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 142 
84 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 

(Hvidvaskloven), s. 18 
85 IBID 
86 IBID  
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2.4. Hvidvaskloven 

Der kom en større ændring af Hvidvaskloven i 2017 med lov nr. 651 af 8. juni 2017 (herefter benævnt 

2017-loven), der blandt andet implementerede det 4. Hvidvaskdirektiv. Loven afløste Lovbekendt-

gørelse 2013-08-13 nr. 1022 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansie-

ring af terrorisme. 2017-loven indførte en række nye pligter, hvilket særligt omhandlende området 

for intern compliance i de omfattede virksomheder, og en række skærpede kundevendte områder. 

Desuden tager 2017-loven i store dele højde for forslagene i Betænkning; 2004 nr. 1447 Hvidvask-

lovgivningen. Denne betænkning dannede grundlag for den daværende Hvidvasklov, Lov 2006-02-

27 nr. 117 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. 

Delbetænkningen har derfor været med til at forme den nuværende lovgivning, og er derfor relevant 

at være opmærksom på, når der skal analyseres nærmere på Hvidvasklovens anvendelsesområde og 

HVID § 29. 

 

2.4.1 Hvidvasklovens anvendelsesområde 

Det følger af HVID § 1, hvad anvendelsesområdet er for Hvidvaskloven, og opregner i den forbin-

delse de virksomheder og personer, som loven finder anvendelse på.87 Hertil fastsættes det bl.a. at 

omfatte pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, livsforsikringsselskaber og 

tværgående pensionskasser, sparevirksomheder, udbydere af betalingstjenester og udstedere af elek-

troniske penge, visse forsikringsmæglere, investeringsforvaltningsvirksomheder og forvaltere af al-

ternative investeringsfonde med direkte kundekontakt, investeringsforeninger (UCITS), advokater i 

visse tilfælde, revisorer, ejendomsmæglere, valutavekslingsvirksomhed, spiludbydere mv.88 Tilsva-

rende beskrives det i art. 2 i det 4. Hvidvaskdirektiv, at betegnelsen de forpligtede enheder anvendes 

til at beskrive, hvem direktivet gælder for. I analysen vil der blive taget udgangspunkt i betegnelsen 

de forpligtede enheder, der dækker over, hvilke virksomheder og personer, som Hvidvaskloven og 

det 4. Hvidvaskdirektiv finder anvendelse på. 

 

2.4.2. Hvidvasklovens formål 

Dette afsnit anvendes til at analysere Hvidvasklovens overordnede formål i relationen mellem Hvid-

vasksekretariatet og de forpligtede enheder. Således er hvidvask et område, der har afstedkommet 

 
87 David Moalem og Lars Lidencrone Petersen (2019): ”Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer”, s. 78 
88 Linda Nielsen (2019): ”Finansret”, s. 660 
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stor opmærksomhed igennem de senere år, hvorfor det har været afgørende, at der er blevet foretaget 

flere reguleringsmæssige tiltag i bekæmpelsen af hvidvask.89 

Formålet med den danske Hvidvasklov fremgår ikke direkte af loven, men kan findes i forarbejderne 

til denne. Derfor er det nødvendigt at foretage en subjektiv formålsfortolkning, hvor der vil blive 

dykket ned i forarbejder til Hvidvaskloven for at undersøge, hvad formålet er med Hvidvaskloven.90 

I første omgang tages der udgangspunkt i lovbemærkningerne til lov nr. 651 af 8. juni 2017 om fore-

byggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Det betyder, at der dykkes ned 

i Lovforslag nr. 41 af 13. oktober 2016 om Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger hvidvask 

og finansiering af terrorisme, hvoraf det følger, at lovforslagets overordnede formål er: 

”at indføre nye reguleringsmæssige tiltag, der kan styrke indsatsen mod, at kriminelle misbruger 

danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask af penge og terrorfinansiering, og at for-

hindre, at den finansielle stabilitet og tilliden til det finansielle system skades som følge af misbrug 

af finansielle institutioner til hvidvask og finansiering af terrorisme”.91 

Det præciseres yderligere, at det påhviler de virksomheder og personer, der til daglig håndterer finan-

sielle transaktioner, et stort ”samfundsansvar” i henhold til at begrænse risikoen for, at de bliver ud-

nyttet til hvidvask af ulovlige midler.92 Det betyder, at virksomhederne og personerne har et tydeligt 

ansvar og pligt til at opsætte de relevante foranstaltninger for at forhindre, at de kan blive misbrugt 

til at hvidvaske penge.93 

Det følger således af lovbemærkningerne til lov nr. 651 af 8. juni 2017, at reguleringen om hvidvask 

har et bredt formål. På den måde følger det, at formålet med reguleringen er at tilgodese globale 

målsætninger om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.94 

Ved Lov 2019-12-27 nr. 1563 ændres Hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige 

andre love på baggrund af en styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. 

og 5. Hvidvaskdirektiv. Af de almindelige bemærkninger til Lovforslag nr. 58 af 13. november 2019 

om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love forekommer 

det, at indsatsen mod at forebygge samt bekæmpe hvidvask har været et væsentligt fokusområde i 

 
89 Linda Nielsen (2019): ”Finansret”, s. 664 
90 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, (2017): ”Retskilder og retsteorier”, s. 244 
91 L 41, s. 18 
92 Linda Nielsen (2019): ”Finansret”, s. 669 
93 IBID, s. 660 
94 L 41, s. 18 



Side 32 af 130 

 

Danmark. Således forekommer det, at det overordnede formål med ændringen af Hvidvaskloven er 

at indføre nye reguleringsmæssige tiltag, der styrker den forebyggende ramme og mere effektivt be-

kæmper hvidvask.95 I lovforslaget blev der derudover lagt vægt på at sikre en effektiv gennemførelse 

af visse bestemmelser i det 4. Hvidvaskdirektiv, herunder at skabe tydeligere klarhed for de juridiske 

rammer for Hvidvasksekretariatets virksomhed.96 

Hvidvasklovens regler spiller derfor en stor rolle i forbindelse med opretholdelsen af det finansielle 

system og dermed styrke indsatsen mod, at kriminelle misbruger de forpligtede enheder til hvidvask. 

Der lægges særligt vægt på, at det overordnede hensyn, som Hvidvaskloven agter at sigte efter, er at 

sørge for, at der skabes de bedste rammer for en effektiv bekæmpelse af hvidvask af penge.97 

 

2.4.3. Den risikobaserede tilgang 

En anden afgørende virkning, som den nye Hvidvasklov har, er indførelsen af den risikobaserede 

tilgang. Det anføres af lovforslaget til lov nr. 651 af 8. juni 2017, at loven gik fra at være regelbaseret 

til at blive mere risikobaseret.98 Ændringen skal være med til at sikre, at grundlaget for en mere mål-

rettet og effektiv indsats er baseret på en risikobaseret tilgang til bekæmpelsen af hvidvask, hvad 

angår både myndigheder og de omfattede virksomheder.99 

 

Årsagen til, at reglerne er ændret til en mere risikobaseret tilgang skyldes, at der skal være mulighed 

for en mere fleksibel tilgang, der skal give virksomhederne mulighed for at fokusere på de vigtigste 

risikoområder, hvilket tydeliggør nødvendigheden af et effektivt samarbejde mellem Hvidvasksekre-

tariatet og de forpligtede enheder.100 Hertil kan disse risikoområder også anses for at udgøre den 

største negative effekt på samfundet.101 Det kan med andre ord sige at reglerne herefter bygger på et 

princip om risikovurdering og risikostyring, hvilket betyder at risikoprofilen løbende skal dokumen-

teres og opdateres.102 

 

 
95 L 58, s. 10 
96 IBID 
97 IBID  
98 L 41, s. 18 
99 IBID 
100 IBID 
101 Bounds, Gregory M. & Malyshev, Nikolai (2010): “OECD Reviews of Regulatory Reform Risk and Regulatory Pol-

icy: Improving the Governance of Risk”, s. 186 
102 Linda Nielsen (2019): ”Finansret”, s. 660 
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Den risikobaserede tilgang medfører, at det er op til virksomhederne selv at vurdere, hvorvidt et kun-

deforhold eksempelvis kan kategoriseres som en begrænset, almindelig eller øget risiko. Denne risi-

kovurdering skal foretages med udgangspunkt i deres forretningsmodel og omfatte vurderingen af 

risikofaktorer, der er forbundet med kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner, samt de le-

veringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves.103 Herved 

er det erhvervslivet, der har til formål at identificere og håndtere risici, hvilket betoner vigtighed af 

et effektivt samarbejde mellem Erhvervslivet og de involverede myndigheder.104 

 

Det er derfor afgørende for den nye tilgang, at indsatsen mod hvidvask bliver styrket samtidig med, 

at det ønskes, at tilliden til det finansielle system ikke svækkes grundet hvidvask. Hvidvasklovens 

formål har derfor også fokus på at forebygge, at sorte penge vaskes hvide.105 

 

2.5. Hvidvasklovens § 29 

Dette afsnit har til formål at analysere Hvidvasklovens § 29 med henblik på, hvorledes denne lovbe-

stemmelse giver Hvidvasksekretariatet mulighed for at give tilbagemelding til de forpligtede enheder. 

HVID § 29 blev indført ved lov nr. 651 af 8. juni 2017, men blev nyafattet ved lov nr. 1563 af 27. 

december 2019, hvor fokus var på at præcisere, hvilke kerneopgaver Hvidvasksekretariatet varetager, 

hvilket blev affattet ved HVID § 29, stk. 2, jf. nedenstående.106 Nedenfor vil følge en ordlydsfortolk-

ning af, hvad indholdet er i henhold til den nye lov nr. 1563 af 27. december 2019. Fokus vil være på 

de mest relevante dele af HVID § 29 i henhold til nærværende analyse, hvilket involverer HVID § 

29, stk. 2 og 5. HVID § 29, stk. 2 blev affattet ved lov nr. 1563 af 27. december 2019, mens den 

nuværende HVID § 29, stk. 5 viderefører den daværende HVID § 29, stk. 1 med den ændring, at 

henvisningen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ændres til Hvid-

vasksekretariatet.107 

 

Hvidvasklovens § 29 beskriver først og fremmest, at den danske finansielle efterretningsenhed er 

Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet 

 
103 Lovbekendtgørelse 2020-11-27 nr. 1782 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terro-

risme (Hvidvaskloven) § 7 
104 L 41, s. 18 
105 Linda Nielsen (2019): ”Finansret”, s. 659 
106 Lov nr. 1563 af 27. december 2019  
107 L 58, s. 51 
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(SØIK). Hvidvasksekretariatet agerer operationelt uafhængigt og er selvstændigt virkende, hvorved 

sekretariatet har egen kompetence og kapacitet til at udføre sine opgaver frit, jf. HVID § 29, stk. 1.108 

I henhold til HVID § 29, stk. 2 fremgår det, at Hvidvasksekretariatet, som central national enhed, har 

til opgave109: 

1) at modtage og analysere indberetninger om mistænkelige transaktioner og andre oplysninger 

af relevans for hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af 

terrorisme og 

2) at formidle resultaterne af sin analyse og alle yderligere relevante oplysninger til kompetente 

myndigheder, organer og instanser ved mistanke om hvidvask af penge, tilknyttede underlig-

gende forbrydelser eller finansiering af terrorisme 

Ud fra ovenstående beskrivelse af Hvidvasksekretariatets opgaver fremgår det ikke direkte heraf, 

hvorledes de giver tilbagemelding til de forpligtede enheder. HVID § 29, stk. 2, nr. 1. beskriver kun 

det omvendte forhold, der omhandler, at Hvidvasksekretariatet skal modtage indberetninger om mis-

tænkelige transaktioner, bl.a. fra de forpligtede enheder og dernæst analysere disse. Hvis man ser på 

figuren i afsnit 1.2, fremgår dette som det forhold, hvor pilen går fra de forpligtede enheder til Hvid-

vasksekretariatet.110 

Ligeledes beskriver HVID § 29, stk. 2. nr. 2, at Hvidvasksekretariatet skal formidle resultaterne af 

sin analyse og alle yderligere relevante oplysninger til kompetente myndigheder, organer og instan-

ser. På figuren i afsnit 1.2 fremgår dette som det næste ydre forhold, hvor pilen går fra Hvidvaskse-

kretariatet til PET, politikredsene herunder SØIK, skatteforvaltningen eller de sociale myndighe-

der.111 

Det fremgår således hverken af HVID § 29, stk. 2, nr. 1 eller 2, der definerer Hvidvasksekretariatets 

opgaver, hvilke hensyn, der ligger bag, når der skal gives tilbagemelding til de forpligtede enheder. 

I HVID § 29, stk. 5 beskrives yderligere, hvad der forventes af Hvidvasksekretariatet, hvoraf det 

fremgår, at: 

 
108 Lov nr. 1563 af 27. december 2019 
109 IBID 
110 IBID 
111 IBID 
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Hvidvasksekretariatet kan, hvis efterforskningsmæssige hensyn m.v. ikke taler herimod, give den un-

derrettende virksomhed, person eller myndighed, der i medfør af § 26, stk. 1, eller § 28 har indgivet 

en indberetning, meddelelse om status i sagen, herunder om der er rejst sigtelse, om der foreligger 

endelig afgørelse, eller om sagen er henlagt.112 

Hvidvasksekretariatet får muligheden for, at de kan give den underrettende virksomhed, herunder de 

forpligtede enheder, meddelelse om status i konkrete sager, herunder om der er (i) rejst sigtelse, (ii) 

om der foreligger endelig afgørelse, (iii) eller om sagen er henlagt. Dog med den undtagelse, at efter-

forskningsmæssige hensyn m.v. ikke taler herimod.113 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at det fortsat er utvetydigt, hvorvidt Hvidvasklovens § 29 

understøtter kravene for, at Hvidvasksekretariatet giver tilbagemeldinger til de forpligtede enheder, 

da det ikke fremgår direkte heraf. Særligt interessant er det at undersøge nærmere, hvad der menes 

med efterforskningsmæssige hensyn, der ikke defineres yderligere i HVID § 29, stk. 5. Ligeledes kan 

det diskuteres, hvad tanken bag anvendelsen af formuleringen kan indebærer, samt om dette reelt set 

giver Hvidvasksekretariatet muligheden for selv at vurdere, hvornår der kan gives tilbagemelding til 

de forpligtede enheder.114 Derfor vil det i følgende afsnit blive undersøgt, hvad baggrunden for HVID 

§ 29 er. Her vil der blive dykket ned i lovforarbejderne til bestemmelsen. 

 

2.5.1. Lovforarbejder til Hvidvasklovens § 29 

I afsnit 2.4. fandtes det, at Hvidvasksekretariatet kan give den underrettende virksomhed meddelelse 

om status i sagen, dog med den undtagelse, at efterforskningsmæssige hensyn m.v. ikke taler imod. 

Det fremgår ikke klart, hvad der menes med efterforskningsmæssige hensyn, eller hvad tanken bag 

anvendelsen af formuleringen kan indebærer. Det findes derfor relevant at analysere baggrunden bag. 

Til denne vil der blive taget udgangspunkt i Lovforarbejder 2016-10-13 nr. 41 Forebyggende foran-

staltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, da formuleringen af den nuværende HVID § 

29, stk. 5 stammer fra denne lov. Formålet med at søge ind i forarbejderne er at finde frem til, hvad 

der ligger til grund for bestemmelsen i § 29, stk. 5, og dermed også for at finde frem til, hvad hensigten 

 
112 Lov nr. 1563 af 27. december 2019  
113 IBID 
114 David Moalem og Lars Lidencrone Petersen (2019): ”Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer”, s. 274 
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og intentionen er. På den måde fås indsigt i de begrundelser og forklaringer, der danner grundlag for 

den juridiske argumentation.115 

 

2.5.1.1. Forståelse af formuleringen ”efterretningsmæssige hensyn m.v.” 

Af Lovforarbejder nr. 41 forekommer grundlaget af bemærkningerne til § 29, stk. 5, for ”SØIKs 

mulighed for at give tilbagemelding til den underrettende virksomhed, person eller myndighed.”116 

 

Forslaget vedrører specifik tilbagemelding til de virksomheder, personer eller myndigheder, som efter 

loven har givet indberetning om en hvidvaskmistanke.117 En sådan indberetning anses blot for at være 

en information til politiet og har derfor ikke karakter af en anmeldelse.118 Dette har stor betydning 

eftersom, at retsplejelovens § 724, der netop omhandler tilbagemelding til anmeldere, af den årsag, 

ikke finder anvendelse i forbindelse med indberetning.119 

I Lovforarbejder nr. 41 fremgår desuden, at SØIK kan give denne tilbagemelding på såvel konkrete 

indberetninger som generelt om kvalitet og omfang af indberetninger fra en virksomhed, person eller 

myndighed, men det præciseres ikke yderligere, hvad der forstås ved kvalitet og omfang af indberet-

ningerne.120 

Der vurderes at være behov for, at Hvidvasksekretariatet også skal kunne give tilbagemelding om 

status i sagen, eksempelvis, (i) hvorvidt der er rejst sigtelse, (ii) at oplysningerne indgår i en verse-

rende sag, eller (iii) at videre efterforskning er sat i bero, men at sagen ikke er henlagt.121 

Selvom der kan tænkes situationer, hvor det kan have betydning for vurderingen af et kundeforhold 

at få en mere detaljerede række oplysninger om sigtelsen, skønnes der ikke generelt at være et behov 

for, at det skal være et almindeligt led i tilbagemeldingen. Dette skyldes hensynet til den mistænkte 

eller sigtede, hvilket taler imod et ønske om en detaljerede tilbagemelding.122 

En sådan tilbagemelding bør derfor være en absolut undtagelse, der især kan være aktuel, hvor der er 

tale om meget små forhold, eller hvor den aktuelle kriminalitet vedrører bedrageri over for de 

 
115 Christian D. Tvarnø & Ruth Nielsen (2017): Retskilder og Retsteorier, s. 119 
116 L 41, s. 97 
117 Se afsnit 2.4.1. hvor de forpligtede enheder er defineret  
118 L 41, s. 97 
119 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 374 
120 L 41, s. 97 
121 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 374 
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forpligtede enheder. Uden for disse situationer vurderes det at være tilstrækkeligt, at der så vidt muligt 

gives oplysninger om, hvorvidt der er mistanke om eksempelvis økonomisk kriminalitet.123 

Tilbagemeldingen er ikke mindst vigtig for de forpligtede enheder og deres mulighed for intern un-

dervisning, samt at optimere deres risikovurdering, procedurer mv. Det vil af den årsag også være 

hensigtsmæssigt, at der er mulighed for, at tilbagemeldingen om endelig afgørelse i visse tilfælde, 

hvor dommens indhold er særligt oplysende omkring udbytte og hvidvask, sker i form af en dom eller 

en domsekstrakt.124 

Ud fra ovenstående kan der hermed udledes, hvilke efterforskningsmæssige hensyn der kan have 

særligt indflydelse på Hvidvasksekretariatets mulighed for at kunne give specifik tilbagemelding til 

de forpligtede enheder, der har givet indberetning om en hvidvaskmistanke. Hvidvasksekretariatet 

kan give tilbagemelding på såvel konkrete indberetninger samt generelt om kvalitet og omfang. Li-

geledes fandtes der at være et behov for at kunne give tilbagemelding på status i sagen. Alt afhængig 

af den konkrete situation, foretages der en konkret afvejning af, på den ene side, hvorvidt der skal ske 

hensyntagen til den mistænkte eller sigtede, og dermed ikke give tilbagemelding, eller på den anden 

side, hvorvidt det vil være mest hensigtsmæssigt at give tilbagemelding til de forpligtede enheder, 

således de opnår mulighed for intern undervisning, samt at kunne optimere deres procedurer. De ef-

terforskningsmæssige hensyn spiller derfor en stor rolle, og det er herudfra vurderingen foretages af, 

hvilken række oplysninger, der kan gives i tilbagemeldingen. 

 

2.5.1.2. Forståelsen af formuleringen ”kan” 

Dernæst findes det relevant at få afklaret, hvad tanken er bag anvendelsen af formuleringens ”kan” i 

HVID § 29, stk. 5., og dermed få fastlagt, hvad dette indebærer. 

 

Af Lovforarbejder nr. 41 tages der direkte stilling til, hvad tanken bag anvendelsen af formuleringen 

”kan” i bestemmelsen indebærer. Det fremgår, at: ”Uanset formuleringen ”kan” skal der så vidt 

muligt gives tilbagemelding i det ved bestemmelsens hjemlede omfang. Vurderingen vil bero på en 

afvejning af på den ene side hensynet til den person, der er indgivet indberetning om, og på den anden 

side den underrettendes behov for tilbagemelding.”125 
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Det kan derfor ud fra lovforarbejder nr. 41 angående bestemmelsen i Hvidvasklovens § 29, stk. 5 

konkluderes, at selvom bestemmelsen kun anvender ”kan”, så ”skal” der gives tilbagemelding så 

vidt muligt, hvorfor det må konstateres, at Hvidvasksekretariatet ligeledes har til opgave at sikre til-

bagemelding til de forpligtede enheder. 

Afvejningen af, hvorvidt der skal stå ”skal” eller ”kan” blev allerede drøftet i Betænkning nr. 

1447/2004. Selvom, at flere medlemmer af udvalget bag betænkningen lagde vægt på, at det burde 

være et krav, at Hvidvasksekretariatet skal give tilbagemelding, endte det med, at man blev enige om, 

at det var tilstrækkeligt, at Hvidvasksekretariatet kan give tilbagemelding.126 Bevæggrundene bag 

dette begrundes særligt, da formuleringen kan tager højde for, at der kan være andre hensyn at tage 

end de nævnte efterforskningsmæssige hensyn. Det er derfor vanskeligt at vurdere, om der i enkelte 

situationer kan være andre hensyn, der skal tillægges samme vægt. Derfor giver formuleringen kan 

mulighed for at graduere omfang og form afhængig af de konkrete overvejelser.127 

Af forarbejderne til HVID § 29, stk. 5 fremgår det ligeledes, at forinden, at Hvidvasksekretariatet bør 

give tilbagemelding, skal der igen foretages en vurdering, som beror på en afvejning af på den ene 

side hensynet til den person, der er indgivet indberetning om, og på den anden side den underrettendes 

behov for tilbagemelding. I afvejningen indgår ligeledes om den underrettende har tavshedspligt, og 

har et egentligt kundeforhold til den pågældende, ligesom det kan indgå, om den underrettende er 

underlagt særlige etiske regler.128 Tilbagemelding kan også gives, såfremt det vurderes, at dette kan 

forebygge eller standse kriminalitet rettet mod den underrettende.129 Specifik tilbagemelding kan der-

for især være aktuel i den finansielle sektor og andre erhverv med tavshedspligt og etiske krav, hvor-

imod det på andre områder i vidt omfang vil være tilstrækkeligt at orientere neutralt og på et generelt 

niveau om eksempler på hvidvaskindberetninger og afgørelser.130 

Det betyder også, at tilbagemeldingen først kan gives, når det med sikkerhed ikke kan skade efter-

forskningen. Mere konkret kan det derfor siges, at uanset hvilke regler, om tavshedspligt, de forplig-

tede enheder allerede er underlagt, gælder det for nogle efterforskningsmæssige situationer, at der i 

en periode kun sker videregivelse af relevante og nødvendige oplysninger for efterforskningens 

skyld.131 Tilbagemelding bør ikke ske i en sådan periode eftersom, at oplysningerne uanset 
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130 L 41, s. 97 
131 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 374  



Side 39 af 130 

 

tavshedspligt, kan være medvirkende til, at forretningsforbindelsen opsiges, hvilket kan henlede kun-

dens opmærksomhed på en eventuel efterforskning.132 

Ud fra ovenstående kan det derfor udledes, at Hvidvasksekretariatet skal give tilbagemelding, efter 

de har foretaget afvejning af hensynet til den person, der er indgivet indberetning om, op imod den 

underrettendes behov for tilbagemelding. Under den forudsætning af, at det bliver besluttet at give 

tilbagemelding, vurderes det herefter, om denne skal være af specifik eller generel karakter. På den 

måde anføres det, at det særligt er hensynet til efterforskningsmæssige hensyn, der danner grundlag 

for, i hvilket omfang det er muligt at give tilbagemelding til de forpligtede enheder. Derimod vægter 

hensynet til den læring, som de forpligtede enheder kan få ved at mere konkret tilbagemelding ikke 

så højt, og det er blandt også et område, som blev berørt under udarbejdelsen af lovforslaget til 2017-

loven. 

Endvidere skal det bemærkes, at HVID § 29, stk. 5 bygger på den tidligere omtalte Betænkning nr. 

1447 fra 2004, hvor der var en regelbaseret tilgang fremfor en risikobaseret tilgang, der blev indført 

i forbindelse med 2017-loven. Det kan være problematisk, da man kan se det som et udtryk for, at 

HVID § 29, stk. 5 nødvendigvis ikke afspejler den praksis, som der ønskes. Det skyldes, at den risi-

kobaserede tilgang kræver, at de involverede parter løbende forstår det risikobillede, de udsættes for. 

Ved at der ikke gives løbende tilbagemeldinger til de forpligtede enheder formår de ikke at få øget 

kendskab til, hvor risikobilledet er størst. Det er også en problemstilling, der blev omdiskuteret nær-

mere, da et udkast til 2017-loven blev sendt i høring. 

Udkastet til lovforslaget til 2017-loven i perioden fra den 13. juli 2016 til den 24. august 2016 har 

været i høring hos en række organisationer og myndigheder.133 Lovforslaget blev sendt ud til i alt 158 

organisationer, foreninger m.v., hvoraf der er kommet høringssvar fra 35 af de hørte organisationer.134 

Heraf var der 28, som havde konkrete bemærkninger til udkastet til lovforslaget herunder navnlig 

udkastet til HVID § 29. 

I høringsnotatet har Finansrådet,135 Realkreditforeningen samt Finans og Leasing bemærket, at be-

stemmelsen i HVID § 29 bør ændres således, at SØIK bliver forpligtet til at give tilbagemelding efter 

 
132 L 41, s. 97 
133 IBID, s. 47 
134 L 41 – 2016-17 – Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat fra Erhvervs- og vækstministeren, s. 1-2 
135 22. december 2016 fusionerede det daværende Finansrådet med Realkreditrådet og Realkreditforeningen og skiftede 

således navn til Finans Danmark. 
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bestemmelsen, idet det vil være af stor læringsmæssig værdi, herunder ved at få be- eller afkræftet de 

mistanker, som de forpligtede enheders indberetninger er et udtryk for.136 

Ydermere finder Realkreditrådet, at som det fremgår af lovbemærkningerne, så bør der så vidt muligt 

gives tilbagemelding fra SØIK angående indberetningerne, eftersom de har stor læringsmæssig værdi 

i henhold til arbejdet med hvidvask.137 

 

Som høringsnotatet angiver skal tilbagemeldingen således særligt gives for, at der tilføjes et lærings-

element til de forpligtede enheder, men overordnede tager de danske regler et andet sigte, hvor det 

lader til, at der er en række andre hensyn, der vægter tungere. Særligt relevant er læringselementet, 

når 2017-loven samtidig anvender en mere risikobaseret tilgang fremfor en regelbaseret tilgang, hvor-

for det er nødvendigt, at de forpligtede enheder løbende bedre bliver klædt på til, hvad de særligt skal 

være opmærksomme på. Samtidig vil en løbende vidensudveksling føre til, at de forpligtede enheder 

bliver mere bevidste om, hvad de skal være opmærksomme på og derfor ikke nødvendigvis rappor-

terer alle transaktioner, som de finder mistænkelige. 

 

2.5.2. Cirkulære 

Ud fra ovenståendes fandtes det i lovforarbejderne til § 29, stk. 5 i Hvidvaskloven, at Hvidvasksekre-

tariatet skal give tilbagemelding så vidt muligt, såfremt der ikke er nogen efterforskningsmæssige 

hensyn som taler imod. I dette afsnit inddrages Cirkulæret, CIR1H nr. 9010 af 02/01/2020 (Gæl-

dende), om Danmarks Finansielle Efterretningsenhed (FIU), Hvidvasksekretariatet, hos Statsadvoka-

ten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som endnu et fortolkningsbidrag til 

at underbygge Hvidvasksekretariatets opgave. 

 

Bestemmelserne i Cirkulæret, CIR1H nr. 9010 af 02/01/2020 supplerer Hvidvasklovens bestemmel-

ser, idet cirkulærets bestemmer bl.a. helt eller delvist gennemfører art. 46, stk. 3. i det 4. Hvidvask-

direktiv. 

Et cirkulære udgør interne tjenestebefalinger, som en overordnet offentlig myndighed kan udstede til 

en underordnet myndighed. I dette tilfælde er følgende cirkulære udstedt af Justitsministeriet til Hvid-

vasksekretariatet.138 Cirkulærer kan udstedes uden udtrykkelig lovhjemmel, alene i medfør af over- 

 
136 Høringsnotat, s. 33-34  
137 IBID 
138 Cirkulæret CIR1H nr. 9010 af 02/01/2020 
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og underordnelsesforholdet i det nationale administrative hierarki.139 Cirkulæret er kun forpligtende 

for den underordnede myndighed, hvorfor Hvidvasksekretariatet udelukkende skal adlyde og følge 

tjenestebefalingerne i dette cirkulære. Cirkulæret indeholder og omfatter de centrale regler om Hvid-

vasksekretariatets funktion, opgavevaretagelse, samt samarbejde med andre EU-medlemsstaters 

FIU’er, der findes i Hvidvasklovens § 29.140 

 

Cirkulærets bestemmelser fastlægger retningslinjer for Hvidvasksekretariatets samarbejde med øv-

rige kompetente danske myndigheder og andre medlemsstaters FIU’er. Herunder indgår ligeledes 

også en bestemmelse, der konkret udtrykker Hvidvasksekretariatets samarbejde med de indberet-

ningspligtige. I cirkulæret anvendes betegnelsen de indberetningspligtige, som dækker over de for-

pligtede enheder. 

Af afsnittet om FIU’ens opgavevaretagelse i cirkulæret findes § 3 særligt relevant, hvoraf det kan 

udledes, at: 

 

”FIU’en skal så vidt muligt give rettidig feedback til indberetningspligtige personer og virksomheder 

vedrørende anvendeligheden af og opfølgningen på indberetninger om mistanke om hvidvask og fi-

nansiering af terrorisme.”141 

 

Cirkulæret kan hermed konkluderes til at underbygge Hvidvasksekretariatets opgave i form af, at de 

så vidt muligt skal give rettidig feedback til de indberetningspligtige herunder de forpligtede enheder. 

Modsat tidligere beskrevet, så har cirkulæret fokus på, at der skal gives rettidig feedback, og det er 

således første gang, at der nævnes noget om rettidig feedback angående anvendeligheden af og op-

følgning på indberetninger om mistanke af hvidvask. Indtil videre i afhandlingen er der blevet taget 

udgangspunkt, hvornår der kan gives tilbagemelding til de forpligtede enheder. Det er nødvendigt at 

være opmærksom på, at Cirkulæret og EU-retten anvender feedback, mens HVID § 29, stk. 5 anven-

der tilbagemelding. Derfor vil feedback herfra blive anvendt.  

Derfor kan der udledes af cirkulæret, at der reelt set foretages en uddybning af, hvad den rettidige 

feedback skal dreje sig om, hvilket involverer, at de forpligtede enheder skal have rettidig feedback 

på selve anvendeligheden af og opfølgningen på deres indberetninger. Det betyder, at der i cirkulæret 

 
139 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, (2017): ”Retskilder og retsteorier”, s. 77 
140 Cirkulæret CIR1H nr. 9010 af 02/01/2020 
141 IBID  
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i højere grad bliver taget stilling til, hvad feedbacken skal indeholde, hvorimod der, som hidtidigt i 

afsnit 3.4 om Hvidvasklovens § 29 og afsnit 3.4.1 om lovforarbejderne til Hvidvasklovens § 29, intet 

nævnes om anvendeligheden af og opfølgningen på indberetningerne. I Hvidvasklovens § 29, stk. 5 

og lovforarbejderne til denne fokuseres der derfor udelukkende på, hvornår der skal gives rettidig 

feedback, hvorimod cirkulæret tilføjer det ekstra led, der derfor ikke blot omfatter hvornår, men der 

defineres endvidere, hvad den rettidige feedback skal udgøre, netop at denne skal vedrøre anvende-

ligheden af indberetningerne og en opfølgning på disse.142 

 

2.6. Opsummering på den danske del af analysen 

Hvidvasklovens § 29, stk. 5 blev analyseret med henblik på at undersøge, hvilke hensyn denne tager 

i henhold til at give tilbagemeldinger til de forpligtede enheder. I henhold til Hvidvasklovens § 29, 

stk. 5. udledtes det, at Hvidvasksekretariatet kan, hvis efterforskningsmæssige hensyn m.v. ikke taler 

imod, give den underrettende virksomhed, meddelelse om status i sagen, herunder om der er rejst 

sigtelse, om der foreligger endelige afgørelse, eller om sagen er henlagt. På måde den forekommer 

det, at der ikke er tale om en pligt fra Hvidvasksekretariatets side, men at de kan så længe efterforsk-

ningsmæssige hensyn ikke taler imod.143  

Lovforarbejderne til Hvidvasklovens § 29, stk. 5 blev analyseret i henhold til, hvad der menes med 

disse efterforskningsmæssige hensyn, samt hvad tanken bag anvendelsen af formuleringen kan i be-

stemmelsen indebærer. Det fandtes, at Hvidvasksekretariatet skulle foretage en konkret afvejning af 

hensynet til den mistænkte eller sigtede, og hensynet til at give tilbagemelding til de forpligtede en-

heder.144 Endvidere fandtes det, at uagtet formuleringen ”kan”, så ”skal” der gives tilbagemelding 

så vidt muligt, efter at de igen har foretaget en afvejning af hensynet til den person, der er indgivet 

indberetning om, op imod den underrettendes behov for tilbagemelding. 

Til sidst blev Cirkulæret, CIR1H nr. 9010 af 02/01/2020, analyseret, hvoraf det blev udledt, at Hvid-

vasksekretariatet skal så vidt muligt give rettidig feedback vedrørende anvendeligheden af og opfølg-

ningen på de modtagne indberetninger om mistanke om hvidvask. Det kan derfor konkluderes, at 

Hvidvasksekretariatet skal give rettidig feedback, under den forudsætning, at der ikke finde efter-

forskningsmæssige hensyn m.v. der taler imod. 

 
142 Cirkulæret CIR1H nr. 9010 af 02/01/2020 § 3 
143 L 41, s. 97 
144 IBID 
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I henhold til den juridiske problemformulering har der indtil dette tidspunkt i analysen udelukkende 

været lagt særligt fokus på den danske lovgivning. I og med, at den danske Hvidvasklov implemen-

terer det 4. konsoliderede Hvidvaskdirektiv og dermed bygger på EU-retten, findes det herefter rele-

vant, straks nedenfor i 2.7. at undersøge, hvordan den danske del stemmer overens med den EU-

retlige del. Resultaterne af den danske del skal derfor holdes op imod EU-retten. Dette skyldes særligt 

princippet om EU-konform fortolkning, hvoraf medlemsstaterne skal fortolke nationale retskilder i 

overensstemmelse med EU-retten, jf. TEU-art. 4, stk. 3. Eftersom, at den danske del er baseret på 

EU-retten ønskes det derfor med nedenstående afsnit for det første at gennemgå de relevante retskil-

der i EU-retten, hvoraf der løbende skal ske en sammenholde af disse med den danske del for at finde 

frem til, hvorvidt den danske lovgivning findes i overensstemmelse med, hvad man fra EU-rettens 

side oprindeligt har tiltænkt, da danske myndigheder og domstole er forpligtet til at anvende nationale 

regler i overensstemmelse med EU-retten.145 

 

2.7. Det 4. Hvidvaskdirektiv 

Med indeværende afsnit ønskes det kort at introducere det 4. Hvidvaskdirektiv. Hvidvask har i en 

længere årrække været en international trussel og derfor er det siden 1991 blevet reguleret på EU-

plan.146 Som tidligere beskrevet implementerer den danske Hvidvaskloven det 4. Hvidvaskdirektiv 

med senere ændringer fra det 5. Hvidvaskdirektiv.147 Derfor er det relevant at sammenholde den dan-

ske Hvidvasklov med formålet i direktivet for på den måde at undersøge, om den danske Hvidvask-

lovs formål er i overensstemmelse direktivets. 

I det 4. Hvidvaskdirektiv var en af de største ændringer, at man gik fra en mere regelbaseret tilgang 

til hvidvask, som havde afsæt i de tidligere direktiver omkring hvidvask, til en mere risikobaseret 

tilgang, hvilket betyder, at den danske Hvidvasklov også er baseret på denne tilgang. Denne ændring 

havde den effekt, at der er tale om en øget bevågenhed over for mistænkelige transaktioner og en øget 

indsats i højrisiko-områderne, som tidligere beskrevet vedrørende, at samme ændring også skete i den 

danske Hvidvasklov.148 

Det 4. Hvidvaskdirektiv bygger i høj grad på de anbefalinger, som FATF har kommet med i 2012. 

De har en stor betydning, idet EU-kommissionen og herved EU er særskilt medlem af FATF hvor EU 

 
145 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 89 
146 Lov nr. 1563 af 27. december 2019 
147 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 85 
148 Linda Nielsen (2019): ”Finansret”, s. 656 
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ved udformningen af direktivet har haft fokus på FATF-anbefalinger, der har ageret som fundament 

for udarbejdelsen af direktivet, og dermed er mange af anbefalingerne til dels også blevet inkorporeret 

i direktivet.149 

 

2.7.1. Formålet med det 4. Hvidvaskdirektiv  

I nærværende afsnit vil formålet med det 4. Hvidvaskdirektiv først blive analyseret, hvorefter dette 

vil blive holdt op imod den danske Hvidvasklovs formål for at se om disse er forenelige. 

Formålet med det 4. Hvidvaskdirektiv fremgår af direktivets art. 1, stk. 1, som beskriver følgende: 

”Dette direktiv har til formål at forebygge anvendelse af Unionens finansielle system til hvidvask af 

penge og finansiering af terrorisme”150 

Dermed skal direktivet være med til at bekæmpe anvendelse af Unionens finansielle system til hvid-

vask af penge. For at danne en dybere forståelse af, hvad hensigten er med det 4. Hvidvaskdirektiv 

findes det endvidere relevant at se nærmere på betragtningerne til direktivet, der er udarbejdet af EU-

parlamentet og EU-rådet. 

Af betragtning 1 i det 4. Hvidvaskdirektiv følger det at strømme af sorte penge kan skade den finan-

sielle sektors integritet, stabilitet og omdømme, samt den internationale udvikling, hvorfor hvidvask 

af penge bør håndteres på EU-plan. Derfor er det nødvendigt, at der foretages en målrettet og for-

holdsmæssig forebyggelse af anvendelse af det finansielle system med henblik på hvidvask af 

penge.151 

Ligeledes følger det af betragtning 2 til det 4. Hvidvaskdirektiv, at det er af afgørende betydning, at 

Unionens frie kapitalbevægelser ikke fremmer kriminelle aktiviteter. Derfor skal der iværksættes til-

tag, der beskytter samfundet mod kriminalitet samtidig med, at Unionens finansielle system beskyt-

tes. Dog skal det ske med en afvejning af mulighederne for at skabe lovgivningsmæssige rammer, der 

giver virksomhederne mulighed for at styrke deres virksomhed uden uforholdsmæssige udgifter.152 

Det kan derfor i henhold til det 4. Hvidvaskdirektiv art. 1, stk. 1, samt betragtning 1 og 2 udledes, at 

det er afgørende i henhold til direktivets formål, at der skal ske en bekæmpelse af hvidvask, der kan 

være med til at bidrage til en forebyggelse af produktionen af hvidvask. På den måde fremgår det, at 

 
149 FATF-anbefalinger 
150 4. Hvidvaskdirektivs art. 1 
151 4. Hvidvaskdirektiv, betragtning 1 
152 4. Hvidvaskdirektiv, betragtning 2 
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formålet med hvidvaskreglerne i henhold til det 4. Hvidvaskdirektiv er at sørge for, at den finansielle 

sektor i Unionen ikke lider skade som følge af hvidvask af penge, men at det samtidig er afgørende, 

at det ikke sker på baggrund af, at virksomheder pålægges uforholdsmæssige store udgifter.153 

Sammenholdes formålet af direktivet med den danske Hvidvasklovs formål følger det, at begge tager 

et klart sigte på at indføre tiltag, der er med til at bekæmpe hvidvask af penge. Det gælder således, at 

der foreligger henholdsvis et globalt, samt nationalt formål af forenelig karakter, i form af at fore-

bygge og sikre det finansielle system, og dermed bekæmpe hvidvaskning af penge. Dog kan formålet 

med det 4. Hvidvaskdirektiv siges at tage et skridt længere, da der også er fokus på, at virksomheder 

ikke skal pålægges uforholdsmæssige store omkostninger. På den måde inkluderes virksomheden 

også i ligningen, hvilket tyder på en større vished om, at det er en fælles bekæmpelse af Hvidvask, 

hvor begge parter skal bidrage for at kunne bekæmpe hvidvask bedst muligt. 

 

2.7.2. Art. 46, stk. 3 i det 4. Hvidvaskdirektiv 

Indeværende afsnit har til formål at analysere Art. 46, stk. 3 i det 4. Hvidvaskdirektiv, der som tidli-

gere nævnt, er blevet implementeret i Hvidvasklovens § 29, stk. 5. Der vil blive foretaget en formåls-

fortolkning af art. 46, stk. 3 i det 4. Hvidvaskdirektiv for at se nærmere på artiklens indhold. I EU-

regi er formålsfortolkningen ofte objektiv, hvilket vil sige, at man i overvejende grad holder sig til 

selve den objektive fortolkning af bestemmelsen.154 Det betyder, at det formål, der fortolkes ud fra, 

er det fortolkeren ligger i reglerne, mens en subjektiv formålsfortolkning tager udgangspunkt i det 

formål, som fortolkeren tilskriver lovgiver.155 

Art. 46, stk. 3 findes i kapitel 6 under afdeling 1 i direktivet, der omhandler interne procedurer, ud-

dannelse og feedback. Heraf fremgår det, at: 

 

”medlemsstaterne sikrer så vidt muligt rettidig feedback til forpligtede enheder vedrørende anvende-

ligheden og opfølgningen af indberetninger af mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af 

terrorisme”.156 

 

 
153 4. Hvidvaskdirektiv, betragtning 1 
154 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, (2017): ”Retskilder og retsteorier”, s. 253 
155 IBID 
156 4. Hvidvaskdirektiv art. 46, stk. 3 
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På den måde fremgår det altså relativt tydeligt, at det forventes af medlemsstaterne, at der oprettes de 

nødvendige foranstaltninger, således at Hvidvasksekretariatet er i stand til at afgive rettidig feedback 

vedrørende anvendeligheden og opfølgningen på indberetninger. 

 

2.7.2.1. Sproglig fortolkning af Art. 46, stk. 3 

EU-regler gælder i Danmark på samtlige EU-sprog, hvilket skyldes, at EU-retsakter, fx direktiver, 

udarbejdes på alle officielle sprog og alle sproglige versioner er gyldige i alle medlemslande.157 Det 

betyder, at udgangspunktet ved fortolkning af EU-retsakter er, at der skal ske en sammenligning af 

de forskellige sproglige versioner.158 Det kan derfor svare sig særligt at sammenholde den danske 

tekst med i hvert fald de store sprog, hvorfor der vil ske en sammenligning af den engelske og franske 

formulering af art. 46, stk. 3 i det 4. Hvidvaskdirektiv.159 

 

Det er relevant at undersøge de forskellige sprogversioner for at se på, om der tages det samme sigte 

angående muligheden for at give feedback. 

Den engelske formulering af art. 46, stk. 3 i det 4. Hvidvaskdirektiv lyder således: 

 

”Member States shall ensure that, where practicable, timely feedback on the effectiveness of and 

follow-up to reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided to obliged en-

tities.”160 

 

Her er det særligt nødvendigt at være opmærksom på, at der i den engelske oversættelse står Member 

States shall ensure, hvilket betyder, at medlemsstaterne skal sikre rettidig feedback, hvor det er mu-

ligt. Den engelske oversættelse fastsætter, at medlemsstaterne skal sikre rettidig feedback, hvilket er 

i tråd med den danske formulering sikrer så vidt muligt. Samtidig bliver der lagt vægt på anvendelig-

heden af og opfølgningen på indberetningerne, hvilket ligeledes er i tråd med den danske oversæt-

telse. 

  

 
157 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 90 
158 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, (2017): ”Retskilder og retsteorier”, s. 222 
159 IBID, s. 23 
160 DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on 

the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending 

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of 

the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC 
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Den franske formulering af art. 46, stk. 3 i det. 4 Hvidvaskdirektiv lyder: 

 

”Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d'information sur l'efficacité des décla-

rations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites 

données à celles-ci soit fourni en temps utile aux entités assujetties.”161 

 

I den forbindelse er det nødvendigt er være opmærksom på formuleringen veillent og si possible, der 

kan oversættes til, at medlemsstaterne sikrer, hvor det er muligt, at der skal gives feedback til de 

forpligtede enheder. Det er således igen i tråd med den danske formulering. 

Overordnet forekommer det, at de sproglige nuancer i den danske oversættelse af det 4. Hvidvaskdi-

rektiv er i overensstemmelse med de sproglige oversættelser af den fransk og engelsk udgave af det 

4. Hvidvaskdirektiv. 

 

For at opnå en bedre forståelse af, hvad der forstås ved rettidig feedback, er det nødvendigt at under-

søge, om der findes en nærmere beskrivelse af feedback i betragtningerne til det 4. Hvidvaskdirektiv. 

Det skyldes, at formålet med forskellige retsakter ofte kommer til udtryk i betragtningerne til direk-

tivet.162 

 

I betragtning 49 står der, at de forpligtede enheder bør så vidt muligt have feedback om, hvorvidt 

deres indberetninger af mistænkelige transaktioner er nyttige, og hvordan de følges op. Det skal bl.a. 

ske ved, at medlemsstaterne bør sikre, at deres kontroller er effektive, hvilket skal ske ved, at de fører 

relevante statistikker over bekæmpelse af hvidvask samt sørge for at forbedre kvaliteten af dem.163 

Af betragtning 49 lægges der særligt på vægt, hvorvidt indrapporteringen har været nyttige, og hvor-

dan de følges op. Der tilføres således et yderligere elementet, hvor fokus også er på nyttigheden af 

den indrapportering, som de forpligtede enheder sender ind. 

 

Sammenholdes formuleringen i art. 46, stk. 3 med HVID § 29, stk. 5 tegner der sig således et billede 

af, at den danske lov nødvendigvis tager et andet sigte end, hvad der fremgår af det EU-regulerede 

 
161 DIRECTIVE (UE) 2015/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2015 relative à la 

prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, 

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du 

Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission  
162 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 90 
163 4. Hvidvaskdirektiv, betragtning 49 
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direktiv, hvor fokus er på anvendeligheden af og opfølgningen på indberetningen. I HVID § 29, stk. 

5 er fokus mest på, hvornår der kan gives feedback, altså de afvejninger der skal foretages i forbin-

delse med efterforskningsmæssige hensyn, forinden at der kan gives meddelelse om status i sagen, 

herunder om der er rejst sigtelse, om der foreligger endelig afgørelse, eller om sagen er henlagt. 

Af det 4. Hvidvaskdirektivs art. 46, stk. 3 beskrives det nødvendigvis heller ikke, hvad feedbacken 

decideret skal indeholde, men har langt større fokus på, at denne feedback skal vedrøre anvendelig-

heden af og opfølgningen på indberetningerne. Samtidig bliver der tilføjet et større læringselement, 

som ikke findes i den danske ret ved, at der er fokus på, at feedbacken skal gives til forpligtede 

omkring nyttigheden af de indrapporteringer, der sendes ind. 

 

Overordnet forekommer, at der ikke nødvendigvis lægges lige så meget vægt på selve anvendelighe-

den af indberetningerne i dansk ret. I HVID § 29, stk. 5 lægges der ikke vægt på, at der skal gives 

feedback om, hvordan indberetningerne er blevet anvendt, og der er således ikke lige så stor fokus 

på, hvilken nytte indrapporteringen har medført. I dansk ret er feedbacken særligt præget af de efter-

forskningsmæssige hensyn der spiller en stor rolle i henhold til, hvornår der skal gives feedback. 

Dette er ikke tillagt samme betydning i EU-retten, da der er en større fokus på anvendeligheden og 

nyttigheden af indrapporteringerne. I henhold til den danske del fremgik det kun af Cirkulæret, at der 

skal være fokus på anvendeligheden og opfølgningen. Der er dog ikke noget, der fremgår af selve 

lovteksten i HVID § 29, stk. 5 eller lovforarbejderne til denne. 

 

Som tidligere påpeget forekommer der ikke en pligt i henhold til dansk ret, at Hvidvasksekretariatet 

skal give feedback til de forpligtede enheder, og dette gør sig ligeledes gældende i henhold til formu-

leringen i art. 46, stk. 3, hvor der igen kun er fokus på, at medlemsstaterne skal så vidt muligt give 

rettidig feedback, men der er heller ikke tale om en pligt her. Der oplyses dog ikke nærmere om, hvad 

rettidig feedback er eller hvorvidt feedbacken skal være af generel eller specifik karakter.  

Derfor er det relevant at undersøge nærmere, hvad en effektiv feedbackproces er ved inddragelse af 

FATF’s anbefalinger. 
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2.8. En effektiv feedbackproces 

Når der skal ses nærmere på, hvad der forstås ved en effektiv feedbackproces, skal dette ses som en 

konsekvens af, at det i den forbindelse ønskes undersøgt, hvorvidt de danske regler omkring feedback 

til de forpligtede enheder understøtter en effektiv feedbackproces. Som det tidligere analyseret skal 

Hvidvasksekretariatet så vidt muligt give feedback, men de er ikke forpligtet til det i henhold til den 

danske lovgivning såvel som EU-reguleringen. EU-reguleringen ligger i højere grad op til, at der skal 

gives rettidig feedback angående anvendeligheden og opfølgningen af indrapporteringen, hvilket li-

geledes er blevet implementeret i dansk ret gennem Cirkulæret, CIR1H nr. 9010 af 02/01/2020. Mod-

sat er der i den danske implementering større fokus på, hvornår der kan gives feedback, og i den 

forbindelse er efterforskningsmæssige hensyn blevet tillagt en nævneværdig værdi, jf. afsnit 2.5.1.1. 

Fokus vil i indeværende afsnit være på, hvorfor det er relevant, at der gives feedback fra Hvidvask-

sekretariatet til de forpligtede enheder, og det vil blive analyseret, hvad der skal til for at sikre en 

effektiv feedbackproces.  

 

2.8.1. FATF-anbefalinger og FATF-Guidance 

Det findes relevant at inddrage FATF og deres anbefalinger for at se nærmere på, hvad en effektiv 

feedbackproces indebærer. Blandt andet viser betragtning 4 i det 4. Hvidvaskdirektiv, at: 

 

”For at gøre bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme mere effektiv bør de 

relevante EU-retsakter, hvis det er relevant, afstemmes med de internationale standarder om fore-

byggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme og masseødelæggelsesvåben, der blev 

vedtaget af FATF i februar 2012 (»de reviderede anbefalinger fra FATF«).”164 

 

Derfor findes det først og fremmest relevant at se nærmere på, hvorvidt FATF har nogle anbefalinger, 

der vedrører rettidig feedback.165 Det følger af FATF-anbefaling nr. 34, at: 

 

”The Competent authorities, supervisors and SRBs should establish guidelines, and provide feed-

back, which will assist financial institutions and designated non-financial business and professions 

 
164 4. Hvidvaskdirektiv, betragtning 4 
165 FATF, International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation, The 

FATF Recommendations, s. 26 
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in applying national measures to combat money laundering and terrorist financing, and, in particu-

lar, in detecting and reporting suspicious transactions.166 

 

Der forekommer således, at der fra FATF’s side anføres, at der bør etableres retningslinjer og gives 

feedback, hvilket vil hjælpe de forpligtede enheder i at anvende nationale værktøjer til ikke mindst at 

bekæmpe hvidvaskning af penge, men især også med at opdage og rapportere mistænkelige transak-

tioner.167 Igen kan det siges, at der tilsigtes et fokus på anvendeligheden af indrapporteringerne, så-

ledes at de forpligtede virksomheder bliver bedre klædt på til at vurdere, hvorvidt der er tale om en 

mistænkelig transaktion. Der er således igen et større fokus på et løbende læringselement mellem 

parterne, end tilfældet er ved formuleringen HVID § 29, stk. 5. 

FATF udgiver løbende rapporterer om både trusler og svagheder på hvidvaskområdet, hvortil vejled-

ningen om informationsudveksling i den private sektor af 4. november 2017 er særligt relevant at 

inddrage straks nedenfor.168 

 

2.8.1.1. FAFT-Guidance om ”Private Sector information sharing” 

Udover FATF’s anbefalinger har FATF yderligere udarbejdet en række vejledninger og best practices 

for at hjælpe jurisdiktioner med deres gennemførelse af FATF-anbefalingerne. Det betyder, at FATF-

vejledninger og best practices vil blive anvendt som fortolkningsbidrag til at få en nærmere forståelse 

af, hvad der ligger bag rettidig feedback, og hvordan der skabes et mere effektiv samarbejde parterne 

imellem.169 

 

I FATF Guidance omhandlende ”Private Sector Information Sharing”170 beskrives det, hvordan et 

effektiv offentligt-privat samarbejde kan fungere, hvorfor den er relevant at anvende, eftersom at der 

er tale om en offentlig part i form af Hvidvasksekretariatet og en privat part i form af de forpligtede 

enheder. I denne FATF Guidance bliver der lagt vægt på, at en effektiv informationsudveksling sær-

ligt udgør en af hjørnestenene i et effektivt hvidvask-samarbejde. Hertil er konstruktiv og rettidig 

feedback altafgørende for FATF-anbefalingernes virke.171 

 
166 FATF-anbefaling 34 
167 IBID 
168 Hans Fogtdal, Peter Schradieck og Peter Bang (2020): ”Hvidvaskloven med kommentarer”, s. 92 
169 IBID 
170 FATF GUIDANCE PRIVATE SECTOR INFORMATION SHARING, 2017 
171 IBID, s. 2 
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Manglende feedback fra FIU’er angående underretningerne kan forhindre de forpligtede enheder i 

effektivt at overvåge transaktioner og i den forbindelse at give brugbare indrapporteringer til 

FIU’erne. I relevante sager bør medlemslandene overveje at indføre et forbedret ”feedback loop”, 

hvoraf der gives mere konsekvent og detaljeret feedback til de forpligtede enheder. Særligt vil udvik-

lingen af kommunikationskanaler, hvor de forpligtede enheder modtager feedback på typiske sager 

eller information på målrettede fokusområder hjælpe med at skabe klarhed om lovgivningsmæssige 

forventninger.172 

I bilag 2 i den omtalte FATF Guidance forklares det endvidere, hvordan det er afgørende, at oplys-

ninger, der deles om nye tendenser, adfærdsmønstre og trusler, er afgørende for den private sektor, 

for at give dem mulighed for at tilpasse eller ændre deres transaktionsovervågningssystemer, under 

hensyntagen til den udviklende situation og også for, at deres frontlinjemedarbejdere, der har en di-

rekte kontakt til kunderne, er bedre klædt på til at håndtere deres rolle.173 Det skal ske med baggrund 

i, at der løbende skal ske vidensudveksling, således at de forpligtede enheder løbende bliver bedre til 

at sætte ind overfor hvidvask af penge. 

Der påpeges yderligere i bilag 2, at det er nødvendigt, at myndighederne diskuterer og deler relevante 

typer af information og efterretning, der er af værdi for den private sektor, når de skal identificere 

mistænkelige aktivitet.174 

Mens beskrevne casestudier og typologier om hvidvaskning af penge ofte kan produceres af FIU’er i 

form af en årsrapport eller nyhedsbrev, kan mere detaljerede versioner af casestudier eller analyse af 

tidligere mønstrer deles med specifikke enheder dog igennem passende, sikre kanaler.175 En anden 

nyttig mekanisme, der bruges til at sprede casestudier og typologier, er igennem de nationale risiko-

vurderinger. Disse vurderinger er nyttige til at indgå i den private sektor på et tidligt tidspunkt og til 

at øge bevidstheden om specifikke risici. I Danmark kom den seneste risikovurdering i 2018 og havde 

blandt andet til formål at identificere og analysere de risikofaktorer, der har betydning for udbredelsen 

af Hvidvask.176 I den danske risikovurdering var der ikke fokus på, hvordan indholdet af feedbacken 

 
172 FATF GUIDANCE PRIVATE SECTOR INFORMATION SHARING, 2017, s. 26 
173 IBID, s. 41 
174 IBID 
175 IBID 
176 Den Nationale Risikovurdering 2018 
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fra Hvidvasksekretariatet til de forpligtede enheder er, men rapporten har i højere grad til formål at 

analysere, hvilke områder, som er mere attraktive at anvende til at hvidvaske penge.177 

Et andet vigtigt punkt, der bliver gjort opmærksom på i FATF-guidelinen omhandler, at det er afgø-

rende, at der gives feedback omkring kvaliteten af indrapporteringen, hvilket er afgørende for, at de 

forpligtede enheder kan få en form for ejerskab samtidig med, at de bliver bedre i stand til at opdatere 

deres systemer og procedurer. Dette er med til at facilitere en klar formulering af, hvad FIU’erne 

forventer og det vil føre til bedre indrapporteringer fra de forpligtede enheder for at imødekomme 

disse beskrivelser.178 

På den måde forekommer det af FAFT guidelinen, at det er afgørende, at der gives feedback til de 

forpligtede enheder, således at de er bedre klædt på til at håndtere mistænkelige transaktioner. Sam-

tidig skal feedbacken have den virkning, at de transaktioner, som de forpligtede enheder indrappor-

terer, bliver bedre, hvorved kvaliteten ligeledes øges, som hermed resulterer i, at der skabes et mere 

effektivt samarbejde. 

 

2.8.2. Supranationale Risikovurdering 2017 og 2019 

Til at undersøge nærmere, hvad der forstås ved rettidig feedback, er det relevant at inddrage Den 

Supranationale Risikovurdering fra 2017 (SNRA I)179 og Den Supranationale Risikovurdering fra 

2019 (SNRA II)180. Disse risikovurderinger har til formål at analysere de risici, som EU (supranatio-

nalt) kan stå overfor i en Hvidvask-situation. 

I SNRA I, der er udarbejdet af Europa-kommissionen, analyseres en række af de risici, som EU po-

tentielt kan stå overfor. Art. 6 i det 4. Hvidvaskdirektiv giver Kommissionen mandat til at foretage 

en vurdering af de risici for hvidvask af penge, der påvirker det indre marked. Kommissionen kom 

med dens første rapport i 2017 og med en ny rapport i 2019, som er en ajourføring af Kommissionens 

første rapport fra 2017. Formålet med rapporterne er at finde frem til, hvilken hvidvask af penge 

(ML)-risici, der forekommer.181 Årsagen til, at det er relevant at være opmærksom på disse 

 
177 Den Nationale Risikovurdering 2018, s. 4 
178 FATF GUIDANCE PRIVATE SECTOR INFORMATION SHARING, 2017, s. 41 
179 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om vurdering af de risici for hvidvask af penge og fi-

nansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked og vedrører grænseoverskridende aktiviteter. (COM (2017) 340 

final). 
180 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om vurdering af de risici for hvidvask af penge og fi-

nansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked og vedrører grænseoverskridende aktiviteter (COM (2019) 370 

final) 
181 SNRA 2019, s. 2 
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rapporterer er, at Kommissionen fastsætter en række områder, der kræver en fornøden opmærksom, 

herunder feedback mellem offentlige og private aktører. 

På den baggrund kom Kommissionen i 2017 med en række henstillinger til medlemsstaterne, herun-

der Danmark, og en af de henstillinger vedrører særligt et større ønske om et regelmæssigt samarbejde 

mellem de kompetente myndigheder og de forpligtede enheder. Der blev i den forbindelse lagt vægt 

på, at medlemsstaterne bør sikre, at FIU’en giver passende feedback til de forpligtede enheder, såle-

des at kvaliteten og antallet af indberetninger øges.182 Der oplyses dog ikke nærmere, hvad passende 

feedback indebærer, men her inddrages et vigtigt element angående, at passende feedback også skal 

føre til, at kvaliteten af indberetningerne øges, således at der er mere effektiv bekæmpelse af hvid-

vaskning af penge. Det er på den måde i tråd med den tidligere beskrevne Guidance, som FATF er 

kommet med. 

I Kommissionens vurdering fra 2019 bliver der i afsnit 2.2.5. Andre sårbarheder, der er fælles for 

alle sektorer beskrevet, hvorledes det er et generelt problem med utilstrækkelig udveksling af oplys-

ninger mellem den private og den offentlige sektor.183 Der er således stadig behov for forbedrede 

mekanismer til feedback fra finansielle efterretningsenheder til de forpligtede enheder, hvor rapporten 

fra 2019 også afslører en henstilling omhandlende, at der skal ske en forbedring af ”Regelmæssigt 

samarbejde mellem de kompetente myndigheder og de forpligtede enheder”.184 

I rapporten fra 2017 blev medlemsstaterne anbefalet at styrke samarbejdet for på den måde at gøre 

det nemmere at afsløre mistænkelige transaktioner, øge antallet og kvaliteten af indberetninger af 

mistænkelige transaktioner og udforme klare retningslinjer vedrørende risici, kundekendskabsproce-

durer og indberetningspligt. Det kan hovedsageligt ske ved, at der gives feedback fra finansielle ef-

terretningsenheder til de forpligtede enheder om kvaliteten af indberetningen, men også om typolo-

gier.185 

Udover den Supranationale Risikovurdering fra 2019 kom Kommissionen også med 4 yderligere rap-

porter. En af disse rapporter drejede sig om, at Kommissionen kom med en vurdering af rammerne 

for finansielle efterretningsenheders (FIU’ernes) samarbejde i 2019 med deres rapport omhandlende 

 
182 SNRA 2017, s. 21 
183 SNRA 2019, s. 10 
184 IBID 
185 IBID, s. 19 
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vurdering af rammerne for finansielle efterretningsenheders samarbejde.186 Rapporten er udarbejdet 

på baggrund af, at art. 65, stk. 2 i det 5. Hvidvaskdirektiv kræver, at Kommissionen skal vurdere 

rammerne for de finansielle efterretningsenheders samarbejde med tredjelande og hindringer, samt 

muligheder for at styrke samarbejdet mellem de finansielle efterretningsenheder i Unionen.187 

Det anføres i rapporten, at for, at der opstår et velfungerende samarbejde mellem FIU’er og de for-

pligtede enheder er det afgørende, at FIU’er modtager solide oplysninger om mistænkelige transak-

tioner eller forsøg på mistænkelige transaktioner.188 Igen anføres vigtigheden af, at kvaliteten af ind-

rapporteringerne stiger, men det kan kun ske ved, at der gives rettighed feedback fra FIU’en til de 

forpligtede enheder. 

Imidlertid bør informationsstrømmen også omfatte feedback og opfølgning på indberetningerne. Så-

ledes skal feedbacken fra FIU’er være rettidig og omhandle indberetningernes anvendelige og op-

følgning herpå.189 Det betyder, at regelmæssig feedback fra Hvidvasksekretariatet og FIU’er generelt, 

til den private sektor om kvaliteten af deres indberetninger, er afgørende for et effektivt samarbejde. 

Desuden er det nødvendigt, at der forekommer en struktureret dialog parterne imellem for, at der 

løbende sker udveksling af typologier, tendenser og mere generel vejledning for på den måde at højne 

den private sektors muligheder for på skarpere vis at kunne identificere mistænkelige transaktioner 

og dermed også højne indsendelsen af korrekte indberetninger.190 

Ovenstående viser således, at et effektivt samarbejde særligt skabes på baggrund af, at der løbende 

sker informationsudveksling. Som både FATF og Kommissionen viser ved deres rapporter er det 

afgørende, at der løbende gives feedback til de forpligtede enheder. Det skal særligt ske med den 

baggrund, at kvaliteten af indrapporteringerne fra de forpligtede enheder stiger, således at der kan 

skabes et effektivt samarbejde mellem parterne. I den forbindelse findes det relevant at præcisere 

nærmere, hvordan der gives feedback til de forpligtede enheder i Danmark, for på den måde at kunne 

undersøge, om de danske regler er med til at efterleve den praksis som der følger af FATF og Kom-

missionen. 

 

 
186 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af rammerne for 

finansielle efterretningsenheders samarbejde (COM (2019) 371 final) 
187 IBID, s. 2 
188 IBID, s. 5 
189 IBID s. 4 
190 IBID, s. 14 
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2.9. Hvorledes gives der feedback i Danmark og udgør dette en effektiv feedbackproces? 

I dette afsnit findes det relevant at undersøge nærmere, hvordan der gives feedback til de indberet-

ningspligtige virksomheder i Danmark, for på den måde at analysere, hvordan dette understøtter en 

effektiv feedbackproces. Analysen vil bygge på de tidligere fremfundne resultater, der omhandler, at 

EU-retten har fokus på, at der så vidt muligt skal gives feedback på anvendeligheden og opfølgningen 

af indrapporteringen.191 FATF og Kommissionen har i deres rapport lagt vægt på vigtigheden af, at 

der gives feedback således, at kvaliteten af indrapporteringerne stiger, og der herved skabes et mere 

effektivt samarbejde mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. 

 

Til at forstå nærmere, hvordan der gives feedback til de indberetningspligtige virksomheder, kan 

Lovforarbejder 2019-11-133 nr. 58 Forslag til lov om ændring af Hvidvaskloven, lov om finansiel 

virksomhed og forskellige andre love, med fordel inddrages. 

I Lovforarbejder 2019-11-113 nr. 58 findes afsnit 2.12.1 om Hvidvasksekretariatets funktion, uaf-

hængighed og selvstændige virke samt opgavevaretagelse, hvoraf det kan udledes, at: 

 

”Hvidvasksekretariatet deltager løbende i møder med de indberetningspligtiges brancheorganisati-

oner samt myndigheder, hvor sekretariatet giver mere generel feedback og foretager relevant orien-

tering inden for hvidvaskområdet. Hvidvasksekretariatet udarbejder desuden kvartalsrapporter til 

brug for myndigheder og indberetningspligtige, som indeholder oplysninger om arbejdet i sekretari-

atet, herunder antallet af indberetninger og eksempler på konkrete sager, hvori indberetninger er 

indgået.”192 

 

Det forekommer således, at Hvidvasksekretariatet overvejende giver feedback af generel karakter i 

form af løbende deltagelse i møder med de indberetningspligtiges brancheorganisationer samt myn-

digheder. Ligeledes gives der særligt feedback ved udarbejdelsen af Kvartalsrapporter, som indehol-

der oplysninger om arbejdet i Hvidvasksekretariatet, herunder antallet af indberetninger og eksempler 

på konkrete sager, hvori indberetninger er indgået.193 Kvartalsrapporterne er således et centralt feed-

backværktøj, som Hvidvasksekretariatet leverer til de indberetningspligtige og øvrige myndigheder, 

med fokus på at skabe awareness om tendenser på hvidvaskområdet.194 Eksempelvis fremgår det af 

 
191 4. Hvidvaskdirektiv art. 46, stk. 3 
192 L 58, s. 31-32 
193 IBID 
194 IBID 
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3. kvartalsrapport 2020, at Hvidvasksekretariatet udvider deres feedbackmodel, således at der kan 

gives indberetninger omkring anvendelse af indrapporteringer i konkrete straffesager til de indberet-

ningspligtige.195 

Til at underbygge nærmere, hvordan der gives feedback fra Hvidvasksekretariatet inddrages besva-

relse af spørgsmål nr. 46 (Alm. Del) fra Folketingets Erhvervs, Vækst- og Eksportudvalg efter ønsket 

fra Morten Bødskov. Spørgsmålet er stillet til daværende Justitsminister Søren Pape Poulsen, hvoraf 

det ønskes uddybet, hvordan Hvidvasksekretariatet giver feedback.196 I svaret udtaler Statsadvokaten 

for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), at Hvidvasksekretariatet generelt ”har 

stort fokus på at give relevant feedback til de indberetningspligtige virksomheder og deres branche-

organisationer”, og at denne feedback ”bl.a. sker ved udarbejdelsen af kvartalsrapporter og afhol-

delse af møder med indberetningspligtiges interesseorganisationer, f.eks. Finans Danmark, og en 

række af de indberetningspligtige”.197 

Ydermere er det relevant at inddrage Samrådsspørgsmål V, der er blevet frembragt den 25. August 

2020 til et Åbent Samråd efter ønske af Preben Bang Henriksen, der omhandler ”Hvidvasksekretari-

atets manglende opfølgning og myndighedernes utilstrækkelige feedback på videregivelserne?”.198 

Af besvarelsen af spørgsmålene henføres det blandt andet, at ”Hvidvasksekretariat har også forbed-

ret sin feedback til de indberetningspligtige virksomheder, hvor der siden december 2019 er sendt 

automatisk generet feedback, når en af virksomhedens indberetninger inddrages i en analyse i sekre-

tariatet.”199 

Problematikken tager sit afsæt i Statsrevisorernes kritik, der fremgår af deres beretning ”Statens ind-

sats mod hvidvask og finansiering af terrorisme” (Beretning 9/2019).200 Kritikken vedrører en række 

områder herunder særligt problematikken omkring feedback til de forpligtede enheder. I rapporten 

anføres det ligeledes, hvordan Hvidvasksekretariatet har valgt at give mere generel feedback til de 

forpligtede enheder gennem kvartalsrapporter. Endvidere uddybes det, hvad Hvidvasksekretariatet 

nærmere beskriver i deres kvartalsrapporter, hvilket involverer, at der bl.a. redegøres for, hvilke 

 
195 3. Kvartalsrapport 2020, s. 1 
196 Eru Alm. Del Endeligt Svar på spørgsmål 46 (2018-2019) 
197 IBID 
198 REU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 1709 
199 IBID 
200 Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger: Statens indsats mod hvidvask 

og finansiering af terrorisme, januar 2020 – 9/2019 
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brancher indberetningerne kommer fra, de 20 hyppigst angivne indikatorer i indberetningerne samt 

en oversigt over de lande, hvor summen og antallet af indikatorer i indberetningerne er størst.201 

Overordnet er ovenstående typer af feedback relevant for de forpligtede virksomheder på et mere 

generelt niveau. Det giver dog ikke de forpligtede enheder viden om, hvor nyttige de enkelte indrap-

porteringer om mistænkelige transaktioner har været, og hvordan de følges op, hvilket ellers fremgår 

både af det 4. Hvidvaskdirektiv samt Cirkulæret CIR1H nr. 9010 af 02/01/2020.202 På den måde til-

føres der ikke et løbende læringselement parterne imellem, da de forpligtede enheder ikke løbende 

får kendskab til, hvad de skal være opmærksomme på af mere specifik karakter, hvilket kan være 

fordelagtigt i et effektivt samarbejde mellem parterne. 

Der kan i den forbindelse stilles spørgsmålstegn ved i hvilket omfang Hvidvaskloven fordrer en ef-

fektiv feedbackproces, da den ikke forpligter Hvidvasksekretariatet til i høj nok grad at give relevant 

feedback omkring anvendeligheden af og opfølgningen på indrapporteringerne. Sammenholdes dette 

samtidig med det overordnede formål med henholdsvis Hvidvaskloven og det. 4. Hvidvaskdirektiv, 

forekommer det diskutabelt i hvilken grad HVID § 29, stk. 5 lever op til dette, da de reguleringsmæs-

sige tiltag i bestemmelsen ikke skaber de bedste betingelser for en effektiv bekæmpelse af Hvidvask. 

Det beror sig særligt på, at Hvidvasksekretariatets feedback baserer sig på generel feedback og der 

gives i den forbindelse ikke specifik feedback på de enkelte indrapporteringer, hvilket der ellers bliver 

lagt op til forarbejder til HVID § 29, stk. 5 og ligeledes fremgår af eksempelvis SNRA 2017 og 2019. 

Endvidere forekommer det, at HVID § 29, stk. 5 ikke nødvendigvis gennemfører den tiltænkte praksis 

fra EU-retten. Dette skyldes, at det kan diskuteres, om lovbestemmelsen gennemfører den risikoba-

serede tilgang, da HVID § 29, stk. 5 bygger på Betænkning nr. 1447, der på daværende tidspunkt 

havde en regelbaseret tilgang. På den måde er § 29, stk. 5 ikke med til at gennemføre den risikobase-

rede tilgang, da den ikke har fokus på det risikobillede, som parterne opererer i. Ud fra EU-retten og 

en række af de beskrevne rapporter er der fokus på, at der skal gives feedback, så de forpligtede 

enheder får større kendskab til, hvordan de kan styrke deres indsats. Det forekommer derfor proble-

matisk, når der i dansk ret udelukkende er fokus på, hvornår der kan gives feedback. HVID § 29, stk. 

5 har derfor ikke i tilstrækkelig grad fokus på, at der skal gives feedback angående nyttigheden af de 

forpligtede enheder rapporteringer.  

 
201 Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger: Statens indsats mod hvidvask 

og finansiering af terrorisme, januar 2020 – 9/2019, s. 45 
202 IBID 
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2.10. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at den danske Hvidvasklovs § 29, stk. 5 

tager et andet sigte end, hvad der fremgår af det 4. Hvidvaskdirektiv. Den danske hivdvasklov har 

fokus på, hvornår der kan gives feedback, mens der i det 4. Hvidvaskdirektiv er fokus på, hvordan og 

hvorfor der skal gives feedback. Af Hvidvasklovens § 29, stk. 5 blev det udledt, at Hvidvasksekreta-

riatet kan, hvis efterforskningsmæssige hensyn m.v. ikke taler herimod, give den underrettende virk-

somhed, meddelelse om status i sagen, herunder om der er rejst sigtelse, om der foreligger endelig 

afgørelse eller om sagen er henlagt. På den måde indikerer anvendelse af HVID § 29, stk. 5, at de 

ikke er pligtig til at skulle give feedback til de forpligtede enheder, men de skal i videst muligt om-

fang. Det hænger også sammen med, at det af Cirkulæret blev udledt, at Hvidvasksekretariatet så vidt 

muligt skal give rettidig feedback vedrørende selve anvendeligheden af og opfølgningen på de mod-

tagne indberetninger, hvortil der tilføres et større fokus på et egentligt læringselement end hvad til-

fældet er ved HVID § 29, stk. 5. 

 

For at opnå en nærmere forståelse for, hvordan der skal gives feedback, blev det 4. Hvidvaskdirektiv 

inddraget til at analysere, hvad hensigten med lovgivningen er. I henhold til EU-retten blev det udledt 

af art. 46, stk. 3 i det 4. Hvidvaskdirektiv, at medlemsstaterne sikrer så vidt muligt rettidig feedback 

til de forpligtede enheder vedrørende anvendeligheden og opfølgningen på indberetninger, og hermed 

i overensstemmelse med Cirkulæret, der tager det samme sigte. Overordnet forekommer formålet 

med det 4. Hvidvaskdirektiv, at det er større fokus på, at parterne skal arbejde sammen, hvilket kræ-

ver, at det er nødvendigt, at der løbende sker vidensudveksling omkring nyttigheden og anvendelig-

heden af indrapporteringerne, som de forpligtede enheder indsender til Hvidvasksekretariatet. På den 

baggrund findes, at HVID § 29, stk. 5 ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter de regler, der fremgår 

af det 4. Hvidvaskdirektiv, da der ikke er nok fokus på, at der skal gives ordentlig feedback til de 

forpligtede enheder. 

 

Det giver baggrundsviden til at undersøge, hvad en effektiv feedbackproces indebærer, da denne er 

essentiel for bekæmpelsen af hvidvask. FATF-guidelinen omkring Private-Sector information sharing 

samt SNRA 2017 og 2019 indikerer, at en effektiv feedbackproces skal have fokus på løbende spar-

ring og vidensudveksling således, at parterne bedre bliver klædt på til at håndtere bekæmpelsen af 

Hvidvask. Det skal føre til, at kvaliteten af indrapporteringerne stiger og herved øges kvaliteten af 

det arbejde, parterne foretager. Imidlertid er der ved feedback fra Hvidvasksekretariatet generelt 
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blevet gjort brug af mere generel feedback ved anvendelse af eksempelvis kvartalsrapporter, årsbe-

retninger og møder med relevante brancheorganisationer. Der er dog ikke fokus på, at der skal ske 

bedre vidensudveksling eller, at der skal skabes et bedre samarbejde mellem parterne, hvilket ikke 

fordrer bekæmpelsen af hvidvask. På den måde forekommer det, at de danske regler ikke, i tilstræk-

keligt omfang, fører til en effektiv feedbackproces, da der udelukkende er fokus på, hvornår der gives 

feedback, men ikke fokus på hvorfor og hvordan. Der er dog ikke noget problem i, at der er fokus på, 

hvornår der gives feedback, men i og med, at Hvidvasksekretariatet ikke er forpligtet til at give feed-

back, fører det til, at der ikke er nok fokus på, hvordan og hvorfor der skal gives feedback. Det frem-

mer ikke mulighederne for løbende at lære, hvilke risikoområder og risikofaktorer, som de forpligtede 

enheder skal være opmærksom på, og derfor skabes der ikke et effektivt samarbejde parterne imellem, 

der ellers er afgørende for en effektiv bekæmpelse af hvidvask. HVID § 29, stk. 5 fandtes endvidere 

at bygge på Betænkning 2004, hvoraf der var en regelbaseret tilgang, hvilket blev kritiseret, eftersom 

at der hermed ikke tages højde for den nuværende risikobaseret tilgang. Lovbestemmelsen fandtes 

derfor ikke medvirkende til at underbygge det relevante risikobillede for parterne. 
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Kapitel 3 – Den økonomiske analyse 

3.1. Indledning 

I den økonomiske analyse vil der først blive analyseret, hvilken effekt hvidvask har på samfundsøko-

nomien. Det vil blive diskuteret med udgangspunkt i, om hvidvask kan ses som en negativ eksterna-

litet, og hvad man gør for at komme denne eksternalitet til livs. Afsnittet skal være med til at skabe 

en forståelse af, hvordan eksternalitet kan hindre samfundsøkonomien i at komme i en velfærdsmak-

simerende ligevægt. Herefter vil det blive undersøgt, hvilken effekt reguleringen af hvidvask har haft, 

samt hvorvidt denne har medført en afledt eksternalitet i form af overrapportering, hvor der tages 

udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien. 

 

Det vil lede hen til en diskussion af, hvordan det er muligt at løse overrapportering, hvorved ”A 

Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement” af Előd Takáts ind-

drages, der har fokus på at vise, hvad overrapportering kan føre til samt hvordan det er muligt at løse 

overrapportering. Denne diskussion vil føre videre til en analyse af, hvordan det er muligt at komme 

denne mulige afledte eksternalitet til livs, hvor der vil blive taget udgangspunkt i det stærke Coase-

teorem, det normative Coase-teorem og Pigou’s løsning af eksternaliteter. 

 

3.2. Velfærdsteorien 

I det følgende afsnit vil det blive analyseret, hvad der forstås ved en velfærdsmaksimerende ligevægt 

med udgangspunkt i velfærdsteorien på et marked, hvor der ikke forekommer hvidvask. En velværds-

maksimerende ligevægt er det mest ønskværdige scenarie, da samfundets ressourcer fordeles bedst 

muligt.203 Målsætningen med velfærdsteorien er i den forbindelse at opnå den mest efficiente alloke-

ring af ressourcer. Afsnittet omkring velfærdsteorien skal være med til at give en forståelse af, hvornår 

den mest efficiente tilstand forekommer, og hvad der kan forhindre den. 

 

I velfærdsteorien tages der udgangspunkt i markedet for fuldkommen konkurrence, hvor der er en 

række antagelser gældende, hvilket involverer 1) perfekt information, 2) virksomheders beslutning 

kan analyseres uafhængigt af hinanden, 3) perfekte markeder, 4) produktet på markedet er homogent, 

5) antallet af sælgere er stort og 6) der er fri exit fra og entry til branchen.204 

 

 
203 Robert Cooter & Thomas Ulen (2012): ”Law & Economics”, s. 38 
204 Christian Knudsen (1997): ”Økonomisk metodologi bind 2”, s. 56 
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Velfærdsteorien har to fundamentale teorier, der beskriver, hvordan det er muligt at opnå en Pareto-

optimal tilstand og fuldkommen konkurrence. Disse omhandler: 

 

”Enhver likevektsløsning i en frikonkurransemodell for et økonomisk system er Pareto-effektiv”.205 

 

Det betyder, at hvis de ovenfor beskrevne betingelser gælder, så vil der forekomme en Pareto-optimal 

situation: 

 

”Hvis inntekt kan omfordeles kostnadsfritt, kan en hvilken som helst Pareto-effektiv løsning oppnås 

ved frikonkurranse som økonomisk system”.206 

 

Pareto-effektivitet, også kaldet Pareto-optimalitet, har fokus på, hvordan det er muligt at gøre forhol-

dene bedre for mindst et individ uden at mindst et andet individ får dårligere forhold og er derfor et 

afgørende element i at kunne opnå en velfærdsmaksimerende ligevægt.207 

 

Ovenstående kan også illustreres med en lige-

vægtsmodel (figur 2), hvor mængden (𝑄) frem-

går af x-aksen, mens prisen (𝑃) fremgår af y-

aksen. S-kurven beskriver producenternes ud-

bud og kaldes også MSC=de marginale sociale 

omkostninger, mens D-kurven beskriver forbru-

gernes efterspørgsel og kaldes også MSB=de 

marginale sociale fordele.208 Figuren viser den 

Pareto-optimale ligevægt som værende det 

punkt, hvor 𝑆 og 𝐷 krydser hinanden, hvilket er i punk-

tet (𝑥, 𝑦) = (𝑄∗, 𝑃∗). At ligevægten er Pareto-optimal 

betyder, at ingen af parterne kan stilles bedre end netop i dette punkt uden at den anden stilles værre.209 

De farvelagte trekanter i modellen beskriver producenternes overskud (𝑃𝑂) i det gule område og 

 
205 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 98 
206 IBID, s. 97 
207 IBID 
208 IBID, s. 105 
209 IBID, s. 98 

Figur 2 Fuldkommen konkurrence i et marked uden hvid-

vask. Med egen tilvirkning med inspiration fra: Erling 

Eide og Endre Stavang (2018): Rettsøkonomi, s. 105 

FO 
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forbrugernes overskud (𝐹𝑂) i det grønne område. Samlet set beskriver producenternes og forbruge-

rens overskud samfundets samlede overskud, hvilket betyder, at hverken en højere eller lavere pro-

duktion vil være efficient.210 

 

Problemet med fuldkommen konkurrence er, at det er svært at opnå i praksis blandt andet på grund 

af markedsfejl såsom eksternaliteter. Problematikken ved markedsfejl er, at de vil fremprovokere en 

afvigelse fra de betingelser, der fører til den bedste mulige allokering af ressourcer. På den måde kan 

en markedsfejl føre til en in-efficient allokering af ressourcer, hvor samfundets samlede nytte falder, 

og der er heller ikke tale om en Pareto-optimal tilstand.211 Som tidligere påpeget er det relevant at 

diskutere, hvorvidt hvidvask kan anses som en eksternalitet, hvilket vil betyde, at der ikke er tale om 

en velfærdsmaksimerende ligevægt. Det vil føre til en undersøgelse af, hvordan det er muligt at løse 

eksternaliteter. 

 

3.3. Definition af eksternaliteter 

Eksternaliteter kan defineres som handling, der kan have en positiv eller negativ effekt forårsaget 

mod en ikkerelateret tredjepart. Buchanan og Stubblebine definerede i 1962 en eksternalitet som:212 

 

[. . .] the utility of an individual, A, is dependent upon the activities, (X1, X2,. . .Xm), that are exclu-

sively under his own control or authority, but also another single activity, Y1, which is, by definition, 

under the control of a second individual, B, who is presumed to be a member of the same social 

group. 

 

Det er afgørende, at A’s skade skal påvirke en ejendel ejet af B før der er tale om en eksternalitet. Det 

er ikke nok, at A forårsager skade på sin egen ejendom, men at det ikke påvirker andre.213 Til at forstå 

nærmere, hvornår der opstår en eksternalitet beskriver Buchanan og Stubblebine i deres artikel, at 

flere kriterier skal være opfyldt førend der er tale om en eksternalitet.214 

 

 
210 I Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 105 
211 IBID, s. 101 
212 James Buchanan et al (1962): “Externality”, s. 371-384 
213 IBID, s. 372  
214 IBID 
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For det første så gælder det, at der skal være en sammenhæng mellem A og B, og B’s handling skal 

påvirke A’s nytte enten positivt eller negativt.215 

For det andet gælder det, at der skal være tale om en menneskelig handling. Det betyder, at hændelser 

der sker, som følge af naturlige årsager eller force majeure, ikke kan siges at være en eksternalitet.216  

For det tredje skal der gælde, at eksternaliteten skal være relevant. Det betyder, at B’s handling skal 

påvirke A’s handling på en tilstrækkelig stor måde til, at A ønsker at gøre noget ved B’s handling.217 

Det sidste og fjerde kriterie omhandler, at eksternaliteten skal påvirke en større gruppe af individer, 

således at det ikke kun er A, der bliver påvirket af B’s handling. Hvert individ behøver ikke blive 

hårdt ramt af eksternaliteten, men alle individer skal påvirkes som helhed.218 

Derfor vil det i nedenstående afsnit blive undersøgt, om hvidvask kan beskrives som en eksternalitet 

og i så fald, om der er tale om en negativ eller positiv eksternalitet. 

 

3.4. Hvidvask som eksternalitet 

Det skal ud fra ovenstående gennemgang af eksternalitetskriterierne undersøges, hvorvidt hvidvask 

lever op til disse og dermed udgør sig som en konkret eksternalitet. I henhold til første kriterie kan 

Masciandaro (1999)219 inddrages, hvor han definerer hvidvask som at have en forurenende virkning 

på det legitime finansielle system, hvilket betyder, at samfundets nytte påvirkes negativt af eksisten-

sen af hvidvask.220 

 

I henhold til andet kriterie, så forekommer det af definitionen af hvidvask, at denne kræver viden og 

hensigt. Så selvom det er muligt, at nogle teknologier er i stand til at skjule oprindelsen af penge, så 

kræver det menneskelig aktivitet at igangsætte denne proces.221 

 

I henhold til det tredje kriterie gælder det, at en eksternalitet er relevant, hvis samfundet og lovgivere 

ønsker at ændre adfærden hos dem, der hvidvasker penge. Den regulatoriske ramme viser, at der er 

 
215 James Buchanan et al (1962): “Externality”, s. 372 
216 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, s. 669 
217 James Buchanan et al (1962): “Externality”, s. 372 
218 IBID 
219 Donato Masciandaro (1999): ”Money Laundering: The Economics of regulation” 
220 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, s. 669 
221 IBID, s. 670 
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fokus på de forpligtede enheder og deres håndtering af hver enkel transaktion, hvilket kan anses for 

værende et udtryk for et ønske om at ændre adfærden.222 

 

I henhold til det fjerde kriterie gælder der, at hvidvask påvirker mange individer, da det er kriminelle 

handlinger, der er med til at sænke samfundets velfærd.223 Det betyder, at hvidvask har betydning for 

en større gruppe af individer og falder herved også indenfor det sidste kriterie. 

Overordnet kan hvidvask beskrives som en eksternalitet, da den opfylder alle fire kriterier. Det bety-

der, at det er nødvendigt, at der foretages en indsats i bekæmpelsen af hvidvask. Nedenfor vil det 

derfor være relevant at undersøge, hvorvidt det er muligt at løse denne negative eksternalitet. 

 

Generelt kan negative eksternaliteter bliver forsøgt løst på to forskellige måder, hvilket drejer sig om 

enten forhandling eller regulering, som kan skildres med figur 3,224 hvor der sondres mellem den 

venstre modpol, som udgør det stærke Coase-teorem, det svage Coase-teorem, det normative Coase-

teorem og den højre modpol, som udgør Pigou’s tilgang: 

 

Figur 3 Løsning af eksternaliteter, Med egen tilvirkning 

Forhandling som løsning blev frembragt af Ronald Coase i hans artikel ”The problem of social cost” 

fra 1960, hvilket også er kendt som det stærke Coase-teorem.225 Ved Coase-teoremet er der fokus på, 

at hvis transaktionsomkostningerne er nul, så vil parterne kunne forhandle sig frem til den mest 

 
222 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, s. 670 
223 IBID 
224 Robert Cooter & Thomas Ulen (2012): ”Law & Economics”, s. 168 
225 Jürgen G. Backhaus (2005): ”The Elgar Companion to Law and Economics”, s. 12 
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efficiente allokering af ressourcer uden retlig indgriben.226 Regulering som løsning er kendt fra Arthur 

C. Pigou’s artikel ”The economics of welfare” fra 1920, hvori han argumenterede for, at der skulle 

ske beskatning af dem, der forårsagede den negative eksternalitet.227 Som mellemvej mellem de to 

yderpoler kan det svage og det normative Coase-teorem inddrages. Fokus i den sammenhæng er, at 

det er muligt med retlig indgriben at tilgodese forhandling ved at sænke transaktionsomkostnin-

gerne.228 Centralt ved forskellen på de to tilgange til at løse eksternaliteter er størrelsen på transakti-

onsomkostninger. Som modellen indikerer, så vil det generelt være at foretrække at anvende Coase-

teoremets tilgang, hvis transaktionsomkostningerne er lave. Modsat vil det give mening at anvende 

Pigou’s tilgang, hvis transaktionsomkostningerne er høje. Der vil senere foretages en nærmere gen-

nemgang af, hvad de i figuren beskrevet løsninger nærmere indeholder i afsnit 3.9. 

 

Problematikken ved eksistensen af eksternaliteter er, at der er tale om omkostninger som udefrakom-

mende påføres.229 I situationen med hvidvask er der her tale om, at samfundets velfærd sænkes på 

baggrund af eksistensen af hvidvask som negativ eksternalitet. Det skyldes, at en eksternalitet gene-

relt kan blive anset som en markedsfejl, hvilket fører til, at der som tidligere påpeget ikke forekommer 

en optimal ligevægt, som er den mest ønskværdige situation.230 

 

Før det kan undersøges nærmere, hvordan hvidvask som eksternalitet skal håndteres, skal det fastslås, 

hvilken type eksternalitet som hvidvask udgør i henhold til, om der er tale om en produktions- eller 

forbrugseksternalitet.231 For at analysere denne problemstilling er det relevant at se nærmere på et 

marked med komplet information med fokus på, hvordan eksternaliteten løses teoretisk. 

 

3.4.1. Effekten og løsning på eksternalitetsproblemet i et marked med komplet information 

Generelt kan eksternaliteter opdeles i produktions- og forbrugseksternaliteter, hvilket er interessant i 

henhold til, hvem der skal betale for omkostningerne ved eksternaliteten.232 

 

 
226 Robert Cooter & Thomas Ulen (2012): ”Law & Economics”, s. 85 
227 Arthur C. Pigou (1920): ”The Economics of Welfare”, s. 168 
228 Robert Cooter & Thomas Ulen (2012): ”Law & Economics”, s. 91 
229 IBID, s. 166 
230 IBID, s. 38 
231 George Hendrikse (2003): ”Economics and Management of Organizations”, s. 67 
232 IBID, s. 63 
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En produktionseksternalitet er et eksternalitetsproblem forårsaget ved produktionen af et givent pro-

dukt. Et klassisk eksempel herpå stammer fra Coases artikel ”The problem of social cost”, der be-

tragter forurening som en eksternalitet forårsaget af fabriksproduktion.233 Det skyldes, at selve pro-

duktionen kan medføre enten en positiv eller negativ effekt på tredjeparter, når den produceres og 

dermed anses for værende en produktionseksternalitet.234 Når Masciandaro (1999)235 betragter Hvid-

vask til at have en forurenende effekt på samfundet og dermed også som en eksternalitet for det legi-

time finansielle system, kan dette antages at være i tråd med eksternalitetsproblemet i henhold til 

produktionseksternaliteten som frembragt af Coase (1960).236 

 

Hvis hvidvask bliver anset som en produktionseksternalitet, så er løsningen at gøre brug af Pigou’s 

tilgang. Det vil føre til at øge prisen på finansielle produkter og mindske mængde af disse. Denne 

omkostningsstigning skal pålægges producenterne af de finansielle produkter og ikke kunderne, ef-

tersom det er producenterne, der forårsager denne negative produktionseksternalitet.237 

 

En eksternalitet forårsaget af forbrug adskiller sig fra en produktionseksternalitet. Et klassisk eksem-

pel på en forbrugseksternalitet er rygning. Cigaretter kan være med til at øge samfundets nytte ved at 

skabe arbejdspladser. Dog kan et overforbrug af cigaretter føre til omkostninger for samfundet, der 

medfører en eksternalitet baseret på forbruget i stedet for produktionen. Tages et hvidvaskningsper-

spektiv vil der ikke være noget problem med, at forbrugerne anvender de finansielle produkter inden 

for det legitime finansielle system og foretager transaktioner. Men når pengene stammer fra ulovlige 

aktiviteter, forurener de systemet og forbruget af de finansielle produkter medfører derfor omkost-

ninger for samfundet. Ved en forbrugseksternalitet er løsningen af at øge omkostningerne på produk-

tet, men modsat produktionseksternalitet, så er løsningen, at det pålægges forbrugerne.238 

 

Uanset om hvidvaskning af penge anses for at være en eksternalitet forårsaget af produktionen eller 

forbruget, resulterer det i begge tilfælde med en løsning om, at prisen skal øges og mængden skal 

reduceres. At det er Pigou’s tilgang til løsning af hvidvask som eksternalitetsproblem, skal ses som 

en konsekvens af, at Coase tankegang kan være svær at anvende, når der er tale om hvidvask. Det 

 
233 Ronald H. Coase, (1960), “The problem of social cost”, s. 1-44 
234 IBID 
235 Donato Masciandaro (1999): ”Money Laundering: The Economics of regulation” 
236 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, s. 671 
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skyldes, at det ikke er muligt at identificere de skadelidte parter samtidig med, at det heller ikke kan 

lade sig gøre at opnå kendskab til, hvem de kriminelle, der hvidvasker, er. Således vil der opstå mange 

transaktionsomkostninger ved at parterne skal forhandle sig frem til en aftale, hvilket heller ikke kan 

siges at være i de kriminelles interesse.239 

 

Ved en produktionseksternalitet skal omkostningerne lægges på producenterne af de finansielle pro-

dukter, hvorimod omkostningerne ved en forbrugseksternalitet på modsatte vis pålægges forbru-

gerne/klienterne. Såfremt begge parter forårsager eksternaliteten, skal de hver især bære omkostning-

sækvivalenten til deres andel af eksternaliteten, som de har forårsaget.240 

 

Såfremt der var tale om komplet information vil det betyde, at lovgiver og de forpligtede enheder 

ville være klar over, hvem der forurener det finansielle system, samt igennem hvilke produkter. Hvis 

denne antagelse var gyldig, så vil lovgivningen kunne være efficient selv uden at inkludere forbruge-

ren, da de forpligtede enheder kunne pålægge omkostninger til deres kunder. Problemet er dog, at 

denne antagelse ikke er gyldig, da der ikke er tale om et marked med komplet information.241 Det er 

derfor nødvendigt at se på eksternalitetsproblemet på et marked med ukomplet information. 

  

3.4.2. Regulering og eksternalitetsproblemet i et marked med ukomplet information 

I en verden med ukomplet information vil det for det første være vanskeligt at kunne estimere, hvilke 

parter, der forårsager eksternaliteten. For det andet er estimeringen ikke det eneste problem, som 

følger af ukomplet information. Eftersom reguleringen kræver en vis grad af viden eller hensigt bag, 

vil det også være nødvendigt at kunne estimere mængden af penge, der hvidvaskes for på den måde 

at kunne nå det effektive omkostningsniveau, der bør pålægges parterne (de forpligtede enheder og 

forbrugerne/klienterne).242 

Det 4. Hvidvaskdirektiv kræver, at alle de forpligtede enheder offentliggør politikker, processer og 

systemer relateret til deres forebyggelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge, hvorfor der er 

blevet pålagt de forpligtede enheder omkostninger i tråd med Pigou’s tankegang. Hensigten fra lov-

givers side er at kunne eliminere den ukomplette information mest muligt imellem de forpligtede 

 
239 Riccardo Araujo et al (2015): ”The Economic Foundations of Anti-Money Laundering Regulation”, s. 325 
240 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, s. 672 
241 IBID 
242 IBID, s. 673 



Side 68 af 130 

 

enheder og lovgiver.243 Det betyder, at der er sket regulering af produktionseksternaliteten. Modsatvis 

foreligger der ingen lovmæssige forpligtelser til forbrugerne/klienterne, hvorfor disse heller ikke skal 

videregive alle deres oplysninger eller være i stand til at bevise oprindelsen af deres midler. Forbrugs-

eksternaliteten pålægges derfor udelukkende på de forpligtede enheder, hvorefter det er op til dem at 

foretage informationsindsamlingen.244 

 

Det betyder, at man har forsøgt at komme den negative hvidvaskeksternalitet til livs ved at regulere 

produktionseksternaliteten, men også forbrugseksternaliteten forårsaget af forbrugerne/klienterne, 

der i begge tilfælde dog pålægges de forpligtede enheder ved, at de skal overvåge og indrapportere 

mistænkelige transaktioner. 

Følgende figur 4 viser, hvilken effekt 

hvidvask som negativ eksternalitet udgør, 

hvoraf der skabes et dødsvægtstab, der 

mindsker velfærden og herved opnås ikke 

en optimal ligevægt som tilfældet var i fi-

gur 1.245 På den måde viser figur 4, at li-

gevægten rykkes fra (𝑄, 𝑃) til (𝑄∗, 𝑃∗), 

hvor prisen er højere og mængden er la-

vere, og der er herved tale om en ineffici-

ent tilstand sammenlignet med den velværds-

maksimerene ligevægt. Det skyldes, at udbudskurven er rykket fra 𝑆1 til 𝑆2 som en konsekvens af, 

at hvidvask er en negativ eksternalitet. Som diskuteret ovenfor er det kun muligt at beskatte produk-

tionseksternaliteten og det forekommer, at denne beskatning skal svare til 𝑡∗, som er differensen mel-

lem 𝑀𝑆𝐶 og 𝑀𝑃𝐶.246 

Denne beskatning er sket ved, at de forpligtede enheder er blevet pålagt at overvåge og indrapportere 

mistænkelige transaktioner, og omkostningerne ved dette må de udelukkende selv stå for, da dem, 

der forbruger de finansielle midler, ikke er blevet inkluderet i ligningen. Herefter vil det blive under-

søgt, hvilke effekter og eventuelle konsekvenser reguleringen har medført. 

 
243 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there, s. 673 
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246 Riccardo Araujo et al (2015): ”The Economic Foundations of Anti-Money Laundering Regulation”, s. 327 
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3.5. Overrapportering som konsekvens af lovgivningen 

Nærværende analyse har til formål at undersøge, hvorvidt håndteringen af eksternaliteten hvidvask 

har medført en ny afledt eksternalitet i form af overrapportering. For at undersøge, hvorvidt der er 

forekommet en ny rapportering i form af overrapportering, vil det tage udgangspunkt i inter-partes 

relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. Dette forhold er relevant at un-

dersøge nærmere, da lovgivningen forpligter de forpligtede enheder til at indrapportere mistænkelige 

transaktioner til Hvidvasksekretariatet. Hvis de ikke indrapporterer transaktioner, der viser sig at være 

hvidvask, så bliver de sanktioneret.247 Der er desuden mulighed for, at Hvidvasksekretariatet kan give 

de forpligtede enheder tilbagemeldinger vedrørende deres indrapporteringer, men det er ikke en pligt. 

 

For at forstå nærmere, hvordan inter partes relationen fungerer, så er det relevant først at diskutere, 

hvad henholdsvis Hvidvasksekretariats og de forpligtede enheders nyttefunktion er, hvilket vil lede 

til en diskussion af, hvorvidt der er tale om en transaktionsomkostningsbaseret eksternalitet i form af 

overapportering. 

 

3.5.1. Hvidvasksekretariatets nyttefunktion 

Hvidvasksekretariatet er en offentlig myndighed, der har til formål at analysere og retsforfølge sager 

på baggrund af de indrapporteringer, som de modtager fra de forpligtede enheder.248 Hvidvasksekre-

tariatets nyttefunktion vil tage sit udgangspunkt i, at deres objektive funktion er at skabe størst mulig 

social velfærd, men med fokus på, at dette ikke er uden omkostninger for dem. På den måde kræver 

det flere omkostninger af Hvidvasksekretariatet at give mere regelmæssig feedback kontra ikke at 

give regelmæssig feedback. Derfor er det mest nyttemaksimerende for Hvidvasksekretariatet at bru-

ges færrest mulige omkostninger på at give regelmæssig feedback.249 Med det menes, at Hvidvask-

sekretariatet ønsker at skabe den størst mulige velfærd, men hvor der bruges færrest ressourcer, hvil-

ket fører til, at det er mest efficient ikke at give løbende, konkret feedback til de forpligtede enheder. 

På den måde har Hvidvasksekretariatet på baggrund af Hvidvaskloven incitament til ikke at give 

regelmæssig feedback, da der heller ikke forekommer en pligt til at gøre det. Det fører til, at Hvid-

vasksekretariatet vil gøre, hvad der står i loven, og det betyder, at de ikke giver regelmæssig feedback. 

 

 
247 Donato Masciandaro, Előd Takáts, Birgitte Unger (2007): ”Black Finance: The Economics of Money Laundering”, 
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3.5.2. De forpligtede enheders nyttefunktion 

I henhold til de forpligtede enheders nyttefunktion forekommer det, at de forpligtede enheder er en 

økonomisk organisation, der er orienteret mod at maksimere deres profit.250 Når der skal ses nærmere 

på, hvad der menes ved, at de forpligtede enheder er profitmaksimerende, skal der tages udgangspunkt 

i, at deres handlinger afhænger af, hvad der er billigst for dem eller med andre ord, hvad de skal bruge 

færrest omkostninger på. For de forpligtede enheder er det en dyr procedure at have forskellige hvid-

vask-foranstaltninger, men ved manglende indrapportering til Hvidvasksekretariatet risikerer de at 

blive sanktioneret, der i sidste ende kan føre til betydeligt flere omkostninger for de forpligtede en-

heder. De forpligtede enheder kan udelukkende blive straffet for de såkaldte false negative scenarier, 

dvs. transaktioner, der viser sig at have noget med hvidvask at gøre, men hvor der ikke er blevet 

rapporteret. Derimod kan de ikke sanktioneres for indrapporteringer, der ikke har noget med hvidvask 

at gøre.251 I den forbindelse er det relevant at se nærmere på, hvilke virkninger sanktioner har for de 

forpligtede enheder. 

 

Det betyder, at det er relevant at anskue strafferetten ud fra en økonomisk synsvinkel i henhold til de 

forpligtede enheder.252 Gary Becker var den første til at behandle strafferet ud fra en økonomisk syns-

vinkel med hans artikel ”Crime and Punishment: An Economic Approach”.253 Årsagen til, at det kan 

være fordelagtigt at anskue de forpligtede enheders nyttefunktion ud fra en strafferetlig kontekst, skal 

findes i det faktum, at de bliver pålagt sanktioner, hvis de ikke rapporterer en mistænkelig transaktion. 

Således vil de forpligtede enheder opveje fordele (ikke sanktioneret) og ulemper (sanktioneret) ved 

at handle ud fra deres egeninteresse, således at der opnås det bedst mulige resultat i form af deres 

egen nyttemaksimering. Ved at de forpligtede enheder handler ud fra deres egeninteresse er det såle-

des mest optimalt for dem at rapportere mere, da de herved afdækker deres egen risiko for at blive 

sanktioneret.254 Problemet i den forbindelse er, at selvom de forpligtede enheder opfylder deres for-

pligtigelse, medfører dette ikke nødvendigvis, at der forekommer et effektivt samarbejde i inter partes 
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relationen, samt et effektivt system mod bekæmpelsen af hvidvask, men snarere et system, der er 

baseret på, at de forpligtede enheder agerer i henhold til deres incitamenter.255 

 

Sammenholdes parternes nyttefunktioner forekommer det, at disse nødvendigvis ikke har det samme 

mål. Hvidvasksekretariatets nyttefunktion med de forpligtede enheders nyttefunktion forekommer 

der, at disse nødvendigvis ikke har det samme mål. Hvor Hvidvasksekretariatet har fokus på at bruge 

færrest mulige ressourcer på at maksimere den sociale velfærd, er de forpligtede enheders fokus i 

højere grad på at maksimere deres egen nytte, hvilket optimalt set sker for dem ved at overrapportere, 

da de herved sikres mod ikke at kunne blive sanktioneret for manglende indrapportering. 

Derfor vil det med udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien bliver undersøgt, hvorvidt de om-

kostninger, der er blevet pålagt parterne, fører til en afledt eksternalitet i form af overrapportering, 

der tager sit udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien. 

 

3.6. Transaktionsomkostningsteorien 

Ronald Coases artikel ”The Nature of the firm” (1937) er det tætteste bidrag til at være en forløber 

for transaktionsomkostningsteorien. Coase fokuserede i hans artikel på, hvad en virksomhed er, og 

han analyserede i den forbindelse forskellen på, hvordan et marked og en virksomhed fungerer.256 

Teoriens større gennembrud kom senere hen med bogen Markets and Hierarchies: Analysis and An-

titrust Implications (1975) af Oliver Williamson, og bogens vigtigste bidrag var, at den viste, hvordan 

det var muligt at anvende transaktionsomkostningsteorien til en lang række økonomiske og organisa-

toriske problemstillinger.257 Williamson fortsatte med at udvikle på transaktionsomkostningsteorien 

og kom i den forbindelse med en række uddybende bidrag omkring transaktionsomkostningsteoriens 

anvendelse, herunder særligt med The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach 

(1981) og publication af The Economics Institutions of Capitalism (1985).258 

 

Anvendelsen af transaktionsomkostningsteorien består i at identificere, hvilke dimensioner, der op-

står i den transaktion, der forekommer i relationen mellem parterne. Således har følgende afsnit til 

formål at undersøge, hvad den nuværende regulering af hvidvask har medført for parterne. 
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Transaktionsomkostningsteorien beskæftiger sig med omkostningerne ved en transaktion, der er den 

basale analyseenhed i teorien.259 Williamson selv, definerer en transaktion som: 

”A transaction occurs when a good or service is transferred across a technologically separable sur-

face”.260 

 

I relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder skal transaktionen forstås ved, 

når de forpligtede enheder indrapporterer. Således drejer disse omkostninger sig om, at parterne skal 

blive enige om, hvad der forstås ved mistænkelige transaktioner, hvilket kan være problematisk så 

længe parternes nyttefunktioner er forskellige. På den måde skal transaktionsomkostningsteorien an-

vendes til at beskrive, hvilke dimensioner, som transaktionen mellem Hvidvasksekretariatet og de 

forpligtede enheder udgør, og hvorvidt transaktionen kan blive anset som en ny afledt eksternalitet 

som konsekvens af håndteringen af hvidvask som eksternalitet. Det transaktionsomkostningsteorien 

forsøger at forklare er, hvilken konkret eller abstrakt styringsstruktur (”governance structure”), der 

ligger til grund for en bestemt transaktion, som i dette tilfælde er indrapporteringer til Hvidvaskse-

kretariatet fra de forpligtede enheder.261 

 

3.6.1. Transaktionsomkostningsøkonomiens adfærdsantagelser 

Williamson forsøger med transaktionsomkostningsteorien at undersøge, hvorfor transaktionsomkost-

ninger opstår. I Williamsons teori er der to antagelser, der gør sig gældende mellem aktørerne, og 

hvor Williamson i den forbindelse anfører, at det er årsagen til, at der eksisterer transaktionsomkost-

ninger.262 Williamson formulerer to antagelser i form af begrænset rationalitet og opportunisme, som 

skal anvendes til at beskrive, hvorfor der opstår transaktionsomkostninger.263 

 

Begrænset rationalitet bliver af Williamson defineret som ”…intendedly, but only limitedly so”.264 

Det skal forstås som, at aktører ikke er i besiddelse af fuldkommen information. Det betyder, at ak-

tørerne kun kan træffe en beslutning ud fra, hvad de vurderer, er mest optimalt baseret på den be-

grænsede information, som de har adgang til.265 

 
259 Carsten A. Kock (2007): Artikel ”Transaktionsomkostningsteori” bidrag til bogen ”Uden for hovedstrømmen”, s. 87 
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Williamson definerede oprindeligt opportunisme som ”…self-interest seeking with guile”266 og ud-

dybede dette med: ”…the incomplete or distorted disclosure of information, especially to calculated 

efforts to mislead, distort, disguise, obfuscate, or otherwise confuse”.267 Williamson lagde således 

vægt på, at opportunistisk adfærd kan beskrives som handlinger, som aktørerne foretager til fordel 

for deres egen nytte.268  

 

Antagelserne om begrænset rationalitet og opportunistisk adfærd er afgørende for eksistensen af kon-

traktuelle problemstillinger, og gør sig således også gældende for det kontraktuelle forhold mellem 

Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder.269 På den måde forstås det, at både Hvidvasksekre-

tariatet og de forpligtede enheder findes at være begrænset rationelle, da begge aktører ikke er i be-

siddelse af fuldkommen information omkring, hvad hvidvask er. Det fører derfor til, at det ikke er 

muligt at håndtere kompleksiteten i alle kontraktuelle aspekter.270 

 

Den opportunistiske adfærd er til dels blevet beskrevet i forrige afsnit vedrørende de forskellige ak-

tørers nytte, hvor det blev fastslået, at aktører har forskellige incitamenter og agter at agere i henhold 

til, hvad der er mest profitabelt for dem selv. Det betyder, at de forpligtede enheder har incitament til 

at rapportere mange indberetninger for at sikre dem mod ikke at blive sanktioneret, mens Hvidvask-

sekretariatet ønsker at maksimere den sociale velfærd mest muligt ved anvendelse af færrest mulige 

ressourcer.271 

 

På baggrund af adfærdsantagelserne er det relevant at dykke nærmere ind i transaktionens dimensio-

ner i forholdet mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. 
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3.6.2. Transaktionsomkostningsteoriens dimensioner 

Williamson beskriver, hvordan flere kritiske dimensioner er med til at beskrive, hvad transaktioner 

er, hvilket involverer usikkerhed, frekvens og aktivspecificitet.272 Disse er således relevante at disku-

tere i henhold til, hvad transaktionen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder består 

af. I den forbindelse er aktivspecificitet den mest afgørende og den, der vil blive tillagt størst fokus. 

Det er også den, som Williamson selv betegner som den med størst værdi i at beskrive transaktio-

ner.273 

 

3.6.2.1. Usikkerhed 

Ved usikkerhed forstås den usikkerhed, der kan forekomme ved en given transaktion. Usikkerhed 

sker særligt på baggrund af adfærdsantagelser i form af begrænset rationalitet og opportunisme.274 Er 

der f.eks. mange forskellige handlingsalternativer eller er antallet eller arter af disse alternativer ikke 

kendt for beslutningstageren, er det svært at få en detaljeret planlægning, hvilket kan tilskrives aktø-

rens begrænsede rationalitet.275 

Usikkerhed er relevant i forbindelse med, hvorvidt der forekommer usikkerhed for de forpligtede 

enheder, når denne indrapporterer til Hvidvasksekretariatet. Således er de forpligtede enheder ikke i 

besiddelse af fuldkommen information omkring, hvilke af deres transaktioner, der viser sig at være 

mistænkelige i en sådan grad, at der er tale om hvidvask. Det fører til, at de forpligtede enheder i 

henhold til dens opportunistiske adfærd vælger at overrapportere for at sikre sig mod at blive sankti-

oneret for manglende indrapportering, hvilket er i tråd med de forpligtede enheders nytte som beskre-

vet ovenover.276 

 

3.6.2.2. Frekvens 

Ved frekvens forstås, hvor ofte den samme transaktion forekommer. Hvis der er tale om en lav fre-

kvens, så vil der i højere grad ikke forekomme mulighed for læringsprocesser mellem Hvidvaskse-

kretariatet og de forpligtede enheder. I relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede 

enheder er frekvensen høj, da der rapporteres mange mistænkelige indberetninger til Hvidvasksekre-

tariatet. Det betyder, at det kan svare sig at finde måder, hvorpå relationen mellem 
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Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder kan styrkes, da omkostningerne vil fordele sig på 

mange indberetninger.277 

 

3.6.2.3. Aktivspecificitet 

Den sidste transaktionsdimension, som Williamson beskriver, omhandler aktivspecificitet. Aktivspe-

cifikke investeringer er en investering, som den ene part har foretaget for at kunne indgå i kontrakten. 

Det betyder, at en transaktion mellem to parter er karakteriseret ved en høj grad af aktivspecificitet, 

hvis transaktionen medfører, at mindst en af aktører er nødsaget til at investere i aktiver, der har en 

tydelig lavere værdi i næstbedste anvendelse.278 Williamson sondrer mellem 3 typer af aktiv-speci-

fikke investeringer, hvilket drejer sig om sted specificitet, fysisk aktivspecificitet og human aktivspe-

cificitet. Årsagen til, at aktivspecificiteten er særligt vigtig skyldes, at når først en investering er fo-

retaget, så har aktørerne basalt set indgået en bilateral aftale omkring udveksling af oplysninger i en 

lang efterfølgende periode.279 

 

I relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder er det særligt de forpligtede en-

heder, der er nødsaget til at foretage en række aktivspecifikke investeringer, da de ellers risikerer at 

blive sanktioneret ved ikke at overvåge og rapportere mistænkelige transaktioner. 

Således opleves det, hvordan de forpligtede enheder særligt er nødsaget til at investere i høj grad af 

fysiske og menneskelige aktivspecifikationer. De forpligtede enheders aktivspecifikke investeringer 

berører sig særligt på en række parametre, som de er forpligtet til i henhold til lovgivningen. Således 

følger det, at de forpligtede enheder skal finde kriminelle aktører gennem tre hovedkanaler. Det første 

drejer sig om, at de forpligtede enheder skal anvende Customer Due Diligence (CDD) for at spotte 

den juriske karakter af deres kunder. For det andet skal de forpligtede enheder indrapportere mistæn-

kelige transaktioner enten via en Currency Transaction Report (CTR) eller en Suspicious Activity 

Report (SAR). SAR anvendes ved den risikobaserede tilgang og er derfor mest relevant i denne af-

handling. For det tredje så er de forpligtede enheder i besiddelse af en høj grad af information, hvilket 

gør dem i stand til at hjælpe de retshåndhævende myndigheder i deres undersøgelsesopgaver.280 

 

 
277 Oliver E. Williamson (1985): ”The Economic Institutions of Capitalism”, s. 60 
278 IBID, s. 91 
279 Oliver E. Williamson (1981): ”The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach”, s. 555 
280 Donato Masciandaro, Előd Takáts, Birgitte Unger (2007): ”Black Finance: The Economics of Money Laundering”, 

s. 203 
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Herved forekommer det, at de forpligtede enheder er nødsaget til at foretage en række investeringer, 

som udelukkende kan anvendes i en situation omkring indberetning af mistænkelige transaktioner. 

Når der samtidig tages højde for, at de forpligtede enheder er profitmaksimerende aktører, fører det 

til, at de agter at gøre det, der er mest profitabelt for dem, hvilket er at følge deres opportunistiske 

adfærd. Som beskrevet under de forpligtede enheders nyttefunktion, så er de forpligtede enheders 

opportunistiske adfærd at overrapportere for på den måde at sikre sig, at de ikke kan blive sanktione-

ret.281 

Problematikken ved aftaler, hvor der indgår en høj grad af specificitet er, at der vil være et stort 

spillerum for opportunistisk adfærd, hvilket kan siges at være tilfældet for begge aktører, da disse 

begge agter at agere efter deres mest nyttemaksimerende tilstand.282 

 

Transaktionsomkostningsteorien er således blevet anvendt til at beskrive, at parternes opportunistiske 

adfærd udgør et problem i den analyserede transaktion, hvilket særligt skyldes tilstedeværelsen af 

høje aktivspecifikke investeringer samt en høj grad af usikkerhed forbundet mellem parterne.283 Sam-

menholdes det med parternes forskellige incitamenter er det relevant at diskutere, hvorvidt regulerin-

gen af hvidvask som eksternalitet har ført til en afledt eksternalitet i form af overrapportering, der 

tager sit afsæt i parternes opportunistiske adfærd. 

 

3.7. Fører reguleringen til en afledt eksternalitet? 

Ovenstående afsnit viste, at relationen mellem Hvidvasksekretariat og de forpligtede enheder er ka-

rakteriseret ved opportunistisk adfærd, der har sit afsnit i høje aktiv specifikke investeringer og stor 

grad af usikkerhed om transaktionen. Derfor vil det blive diskuteret, om overrapportering fører til en 

afledt eksternalitet på baggrund af reguleringen af hvidvask. 

Som tidligere beskrevet, så kan en eksternalitet beskrives som en handling, som påvirker en udefra-

kommende tredjemand uden, at denne har bedt om det.284 Dermed favner begrebet eksternalitet bredt, 

men generelt kan eksternalitet både have positive og negative konsekvenser. Derfor er det afgørende, 

at der er en fælles forståelse eller samfundsopfattelse af, hvordan der skabes et effektiv hvidvask-

system. På baggrund af ovenstående er det således relevant at undersøge, hvorvidt der er tale om en 

 
281 Donato Masciandaro, Előd Takáts, Birgitte Unger (2007): ”Black Finance: The Economics of Money Laundering”, 

s. 40 
282 Christian Knudsen (1997): ”Økonomisk metodologi bind 2”, s. 216 
283 Carsten A. Kock (2007): Artikel ”Transaktionsomkostningsteori” bidrag til bogen ”Uden for hovedstrømmen”, s. 97 
284 James Buchanan et al (1962), “Economica, Externality”, s. 371-384 
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afledt eksternalitet som følge af reguleringen, når forholdet mellem Hvidvasksekretariatet og de for-

pligtede enheder skal analyseres. Derfor vil det med udgangspunkt i Buchanan og Stubblebines arti-

kel, hvori de beskriver, hvorledes der skal være 4 kriterier opfyldt førend der er tale om en eksterna-

litet som gennemgået i afsnit 3.2.2.285 

 

For det første skal det gælde, at Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheders handlinger skal 

have en negativ konsekvens for relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. 

Det følger, at de forpligtede enheder påvirker Hvidvasksekretariatet ved, at denne rapporterer meget, 

og der er derfor mange transaktioner, som Hvidvasksekretariatet skal tage stilling til. Hvis der samti-

dig ikke gives feedback fra Hvidvasksekretariatet til de forpligtede enheder, så ved de forpligtede 

enheder ikke, hvad de skal være opmærksomme på. Det kan føre til et mindre effektivt system, hvor 

der hellere rapporteres en gang for meget end en gang for lidt.286 

For det andet så følger det, at der er tale om en menneskelig handling, da det er de forpligtede enheders 

medarbejdere, der aktivt tager et valg om, hvorvidt en mistænkelig transaktion skal rapporteres eller 

ikke skal rapporteres. Samtidig er det et aktivt valg, hvorvidt der forekommer tilbagemelding fra 

Hvidvasksekretariatet til de forpligtede enheder angående de indberetninger, som de forpligtede en-

heder indsender. 

For det tredje gælder der, at Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheders handlinger fører til, at 

der er et ønske at gøre noget ved denne problematik. Som ovenstående afsnit indikerer, så er der en 

tydelig problematik ved, at der ikke i tilstrækkeligt omfang bliver taget hånd om parternes opportu-

nistiske adfærd. Det fører til, at det er nødvendigt, at der er fokus på, hvordan den opportunistiske 

adfærd håndteres, da den er med til at hæmme effektiviteten af et effektivt samarbejde mellem Hvid-

vasksekretariatet og de forpligtede enheder.287 

Slutteligt skal det gælde, at Hvidvasksekretariatets og de forpligtede enheders handlinger også skal 

påvirke en større gruppe individer. Et ineffektivt samarbejde mellem Hvidvasksekretariatet og de 

forpligtede enheder, hvor begge agerer efter deres opportunistiske adfærd, svækker bekæmpelsen af 

 
285 James Buchanan et al (1962), “Economica, Externality”, s. 372 
286 Donato Masciandaro, Előd Takáts, Birgitte Unger (2007): ”Black Finance: The Economics of Money Laundering”, 
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hvidvask, hvilket kan være med til at sænke samfundets samlede velfærd og dermed har det en be-

tydning for en større mængde af individer.288 

Overordnet set fører ovenstående til, at der danner sig et scenarie, hvor den nuværende regulering af 

hvidvask fører til en afledt negativ eksternalitet. Den negative eksternalitet opstår særligt på baggrund 

af de øgede omkostninger, som særligt de forpligtede enheder bliver udsat i henhold til dybdegående 

KYC-procedurer og overvågning og indrapportering af mistænkelige transaktioner. Og med et højt 

sanktionsniveau in mente fører det til, at de forpligtede enheder i højere grad rapporterer mere. Pro-

blematikken forekommer i den forbindelse ved, at jo flere rapporteringer, jo mindre effektivt bliver 

hvidvasksystem, hvis der ikke sker løbende vidensudveksling mellem de involverede parter.289  

Således følger det, at den nuværende regulering kun har haft fokus på en part, hvilket kan siges at 

have medført en Crying Wolf-tendens, jf. afsnit 3.8 straks nedenfor, hvor det i hvert fald er mest 

efficient for de forpligtede enheder, at de overrapporter. 

Overrapportering vil i det følgende blive anset som en negativ eksternalitet, og det vil blive diskuteret, 

hvorvidt det er muligt at komme denne negative eksternalitet til livs på bedst mulig vis. Til det vil der 

først blive taget udgangspunkt i artiklen ”A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money 

Laundering Enforcement” af Előd Takáts, hvorfor det først vil blive beskrevet, hvorfor denne er re-

levant for nærværende problemstilling og herefter, hvordan en negativ eksternalitet kan blive løst. 

 

3.8. Overrapportering med udgangspunkt i ”The Crying Wolf” 

Artiklen, hvor Előd Takáts beskriver The Crying Wolf-tendensen findes relevant at inddrage, da 

denne udgør et forskningsbidrag til området omkring overrapportering. Samtidigt fremføres der i ar-

tiklen en række måder i henhold til, hvordan Takáts mener, at det er muligt at komme overrapporte-

ring til livs.290 

I artiklen fokuseres der på, hvorvidt overrapportering kan føre til, at indholdet af den rapportering de 

forpligtede enheder foretager, får en lavere værdi.291 Takáts opstiller en model, der teoretisk beskriver 

det agent-problem, der forekommer mellem de forpligtede enheder og offentlige retshåndhævende 

myndigheder såsom Hvidvasksekretariatet. I artiklen bruger Takáts banker som eksempel og derfor 

 
288 Donato Masciandaro, Előd Takáts, Birgitte Unger (2007): ”Black Finance: The Economics of Money Laundering”, 

s. 213 
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vil det blive brugt i afsnit 3.8. Modellen tager udgangspunkt i, at banken overvåger transaktioner og 

rapporterer mistænkelig aktivitet til den offentlige retshåndhævende myndighed, der identificerer, 

hvad der skal ske med efterforskningen baseret på disse rapporter. Grundet høje sanktioner, som ban-

ken bliver udsat for, foretager banken en dyr overvågning og rapportering, der kræver en masse om-

kostninger fra bankens side.292 

 

3.8.1. Økonomien bag ”The Crying Wolf” 

I økonomien bag The Crying Wolf består denne af en enkelt pengeoverførsel. Der er en profitmaksi-

merende bank og en social velfærd maksimerende retshåndhævende myndighed. Banken er nødsaget 

til at overvåge alle transaktioner for at modtage et signal med præcis information. Baseret på det 

signal beslutter banken, hvorvidt den skal rapportere eller ikke rapportere transaktionen som værende 

mistænkelig. Modsat beslutter den retshåndhævende myndighed intensiteten af dens efterforskning 

baseret på, om den har modtaget en rapport fra banken. Hvis den retshåndhævende myndigheds ef-

terforskning er succesfuld, så vil de retsforfølge dem, der hvidvasker, og hvis banken ikke har rap-

porteret den pågældende transaktion som mistænkelig, så vil banken blive sanktioneret, såfremt der 

har været tale om hvidvask.293 

 

3.8.1.1. Bankens signal struktur  

Banken modtager et signal (𝜎) om transaktionen og denne enten har høj (1) eller lav (0) værdi, (𝜎) ∈

{0,1}. Hvis der er tale om hvidvask, så modtages en høj værdi 1 med sandsynligheden 𝛿 og en lav 

værdi 0 med sandsynligheden 1 − 𝛿. Sandsynligheden 𝛿 kan forstås som præcisionen af det signal, 

som banken modtager, hvilket betyder, at jo højere 𝛿 er, jo større er sandsynligheden for, at signalet 

indikerer, at der er tale om hvidvask.294 

 

3.8.1.2. Den retshåndhævende myndigheds aktion 

Den indsats (I) som den retshåndhævende myndighed bruger på at undersøge transaktionen angiver 

sandsynligheden for, at den retshåndhævende myndighed opdager den sande værdi af transaktionen. 

 
292 Előd Takáts (2009): A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement, s. 32 
293 Donato Masciandaro, Előd Takáts, Birgitte Unger (2007): ”Black Finance: The Economics of Money Laundering”, 
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Undersøgelsesindsatsen ved ingen rapportering er givet ved 𝐼0, mens undersøgelsesindsatsen er givet 

ved 𝐼1 ved rapportering.295 

Den retshåndhævende myndighed kan, som tidligere optimalt, vælge at sanktionere banken, (𝐹 ≥ 0) 

ved manglende rapportering.296 

Det følger således, at banken overvåger transaktionen og rapporterer til den retshåndhævende myn-

dighed. Bankens overvågningsindsats (M) har enten en høj (𝑀 = 1) eller lav værdi (𝑀 = 0), således 

at 𝑀 ∈ {0,1}. Overvågningsindsatsen bestemmer sandsynligheden for, at banken modtager deres sig-

nal (𝜎). På den måde forstås det, at banken ved en høj indsats altid observerer signalet, og ved en lav 

indsats observerer de ikke signalet. Bankens overvågningsomkostninger ved en høj indsats (𝑀 = 1) 

er givet ved 𝑚 > 0 og for lav indsats (𝑀 = 0).297 

 

3.8.2. Modellens løsning 

I artiklen beskrives tre forskellige løsningsforslag, hvor der særligt skal lægges vægt på den sidste 

løsning, eftersom den viser The Crying Wolf-problematikken. Der vil i analyse blive inddraget den 

endelige formel, som Takáts anvender til at beskrive, hvorfor overrapportering sker, og hvilken effekt 

sanktioner har. De tre løsningsforslag bliver herunder beskrevet som førstebedste, andenbedste og 

tredjebedste ligevægt. De indikerer, hvilke løsninger, der er bedst i forhold til at løse problematikken 

ved overrapportering. 

Den førstebedste ligevægt udgør der, hvor banken overvåger (𝑀 = 1) og rapporterer kun ved høje 

signaleringsværdier (𝑇 = 1). Den ligevægt, der implementer den bedste sociale velfærd (𝑊∗), er 

derfor førstebedste ligevægt med bøder F.298 

Hvis bødeniveauet er mellem 𝐹∗ ≤ 𝐹 ≤ 𝐹∗∗ vil førstebedste ligevægt blive anvendt.299 

Problematikken ved den er, at den kun kan implementeres, hvis det at indrapportere er tilstrækkeligt 

dyrt i henhold til at overvåge, da banken ellers vil blive ved med at overvåge og indrapportere til den 

retshåndhævende myndighed. Forinden at første ligevægt er en mulighed, vil det være nødvendigt at 

indføre rapporteringsomkostninger.300 

 
295 Előd Takáts (2009): A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement, s. 39 
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Den andenbedste ligevægt udgør der, hvor banken ikke overvåger (𝑀 = 0) og er implementeret med 

bøder F. Det betyder, at hvis den førstebedste ligevægt ikke kan opfyldes, så er det den andenbedste 

ligevægt, der er bedst. Det skyldes, at hvis førstebedste ligevægt ikke kan implementeres, så vil over-

vågning fra banken (𝑀 = 1) føre til, at banken rapporterer alle signaler (𝑇 = 0). Hvis banken ind-

sender mistænkelige transaktioner uafhængigt af det signal de har modtaget, så er det bedre for den 

retshåndhævende myndighed at implementere ingen bankovervågning (𝑀 = 0) for at spare omkost-

ninger. Derfor vil regeringen sætte bøder til 0, hvilket maksimerer bankens profit og ændrer ikke på 

den sociale velfærds funktion.301 

Den andenbedste ligevægt vil være fremherskende, hvis bøder er tilstrækkeligt lave 𝐹 ≤ 𝐹′. 

 

Hvis førstebedste eller andenbedste ligevægt ikke kan implementeres, så er der kun en ren strategi 

tilbage, der omhandler, at banken overvåger (𝑀 = 1) og rapporterer alle transaktioner (𝑇 = 0).302 

Denne tager sit udgangspunkt i, at den ligevægt, hvor banken overvåger (𝑀 = 1) og rapporterer alle 

transaktioner (𝑇 = 0), og som bliver implementeret med bøder 𝐹 og ved efterforskningsindsatsen 

𝐼0.303 Denne ligevægt bliver implementeret ved høje bøder. Intuitivt vil store nok bøder føre til, at 

banken ikke alene overvåger alle, men også indrapporterer alle signaler.304 

Hvis 𝐹 ≥ 𝐹∗∗ vil det føre til den tredjebedste ligevægt. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående kan det opstilles straks nedenfor, hvor størrelsen af bødeniveauet 

indikerer, hvilket ligevægt, der vil forekomme. Således viser tredjebedste ligevægt, at hvis bødeni-

veauet er tilstrækkeligt højt, så vil banken rapportere alle transaktioner og herved vil overrapportering 

forekomme.305 

𝐹 ≤ 𝐹′   Andenbedste ligevægt 

𝐹∗ ≤ 𝐹 ≤ 𝐹∗∗  Førstebedste ligevægt 

𝐹∗∗ < 𝐹   Tredjebedste ligevægt 

 

 
301 Előd Takáts (2009): A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement, s. 44 
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3.8.3 Előd Takáts løsningsforslag 

Takáts kommer med en række forslag til, hvordan det er muligt at komme overrapportering til livs. 

Takáts fremfører to forslag, der vedrører 1) Optimale og ikke maksimale bøder er nødvendige og 2) 

under bestemte omstændigheder skal der være omkostninger ved at rapportere.306  

 

Takáts argumenterer for, at det er afgørende, at der forekommer et optimalt antal af rapporteringer, 

hvilket kræver optimale bøder. Hvis bøderne er for små, så vil de forpligtede enheder ikke igangsætte 

de nødvendige overvågnings- og indrapporteringsmekanismer, og derfor er det mest optimalt, at der 

slet ikke indrapporteres, som den andenbedste ligevægt viste.307 Hvis sanktionerne er for høje, vil de 

forpligtede enheder i højere grad overrapportere for på den måde at være sikker på, at de ikke bliver 

sanktioner, således som tredjebedste ligevægt viste. Derfor argumenterer Takáts for, at bøderne skal 

være på et optimalt niveau, således at de hverken er for høje eller for lave.308 

 

Problemstillingen ved denne tilgang er, om der overhovedet eksisterer optimale sanktioner. På den 

ene side, så kræver overvågning høje sanktioner for at få de forpligtede enheder til at igangsætte 

omkostningsmæssige procedurer, hvilket er til gavn for efterforskningen af hvidvask. På den anden 

side kræver optimale indrapporteringer lavere bøder, således at de forpligtede enheder ikke har inci-

tament til at overrapportere. Det er dog svært at finde frem til, hvad der er det mest optimale niveau 

for sanktioner, og derfor er denne tilgang nødvendigvis ikke den mest optimale.309 

På den baggrund anfører Takáts, at det kan være nødvendigt at indføre omkostninger ved indrappor-

teringer fra de forpligtede enheders side for at fremkalde den optimale mængde indrapporteringer, 

som det vises i førstebedste ligevægt. Ved at indføre omkostninger ved at indrapportere vil de for-

pligtede enheder blive straffet for at rapportere transaktioner, der ikke har noget at gøre med hvid-

vask.310 

Problematikken ved Takáts tilgang er – som han selv påpeger –, at det er svært at finde frem til det 

optimale bødeniveau, der medfører, at de forpligtede enheder overvåger tilstrækkeligt, men samtidig 

ikke overrapporterer. Samtidig har Takáts andet forslag udelukkende fokus på at påføre de forpligtede 
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enheder ekstra omkostninger. Således vil de forpligtede enheder foruden de betydelige omkostninger, 

som de har brugt til at overvåge og rapportere mistænkelige transaktioner, også blive udsat for om-

kostninger, når de indrapporterer mistænkelige transaktioner.311 

Ved begge tilgange er det udelukkende de forpligtede enheder, der pålægges yderligere omkostnin-

ger. Problematikken her er, at der allerede er sket en adfærdsregulering af de forpligtede enheder, der 

har medført, at de indrapporterer mange mistænkelige transaktioner, hvilket er nødvendigt for at be-

kæmpe hvidvask. Der er dog ikke sket en adfærdsregulering af Hvidvasksekretariatet, der ikke er 

forpligtet til at give feedback til de forpligtede enheder. Det hæmmer på den måde det effektive sam-

arbejde, da begge parter ikke samarbejde om det samme mål, da de forpligtede enheder agter at pro-

fitmaksimere. 

Udgangspunktet i artiklen er dog relevant at bygge videre på, da den viser, at der er tale om en pro-

blemstilling, der er nødvendig at håndtere, og som der på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig 

grad er blevet taget hånd om. 

 

3.9. Løsning af overrapportering som en eksternalitet 

På baggrund af Takáts løsningsforslag er det relevant at diskutere, hvorledes det er muligt at styrke 

relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder med udgangspunkt i at komme 

overrapportering som eksternalitet til livs. Først er det dog nødvendigt at fastlægge, hvorvidt over-

rapportering som eksternalitet kan siges at være en produktionseksternalitet eller forbrugseksternali-

tet. 

 

3.9.1. Effekten og løsning på eksternalitetsproblemet overrapportering i et marked med kom-

plet information 

Generelt kan eksternaliteter opdeles i produktions- og forbrugseksternaliteter. Derfor er det først og 

fremmest nødvendigt at diskutere, hvorvidt overrapportering kan anses som en produktionseksterna-

litet eller forbrugseksternalitet. Det skyldes særligt, at problematikken ved eksternaliteter er, hvem 

der skal betale for omkostningerne.312 

 

 
311 Előd Takáts (2009): A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement, s. 45  
312 George Hendrikse (2003): ”Economics and Management of Organizations”, s. 66 
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3.9.1.1. Overrapportering som en produktionseksternalitet 

Som tidligere påpeget er en produktionseksternalitet et eksternalitetsproblem forårsaget af produkti-

onen af et givent produkt.313 Det er således nødvendigt at fastlægge, hvem der producerer den afledte 

eksternalitet i form af overrapportering. Det forekommer, at det er de forpligtede enheder, der over-

rapporterer, hvilket betyder, at det reelt set er dem, der er med til at producere overrapportering som 

negativ eksternalitet. Det skal forstås på den måde, at når de forpligtede enheder overrapporter kan 

det siges at have en forurenende effekt på samfundet, idet den sociale velfærd sænkes ved et ineffek-

tivt system, som overrapportering er med til at medføre, jf. den tredjebedste ligevægt som fremført af 

Előd Takáts. Det kan yderligere vises ved nedenstående figur 5, der viser effekten af en negativ pro-

duktionseksternalitet.314 

 

 

Figur 5 Negativ produktionseksternalitet 

Ovenstående ligevægtsmodel (Figur 5) anvendes til at illustrere, hvordan en negativ produktionsek-

sternalitet, som overrapportering, påvirker et ureguleret marked. Efterspørgselskurven (𝐷) repræsen-

terer den marginale gevinst (𝑀𝐵), mens udbudskurven (𝑆) repræsenterer de marginale private om-

kostninger (𝑀𝑃𝐶). Eksternalitetseffekten er givet ved (𝑒), der viser forskellen mellem 𝑀𝑆𝐶 og 𝑀𝑃𝐶. 

Endvidere findes ligevægten uden eksternaliteter på det uregulerede marked at være prisen (𝑃’) og 

mængden (𝑄’).315 Figur 5 viser, endvidere at en negativ produktionseksternalitet pålægger samfundet 

unødvendige omkostninger. Dette afspejles derfor i, at de marginale sociale omkostninger (𝑀𝑆𝐶) er 

 
313 George Hendrikse (2003): ”Economics and Management of Organizations”, s. 66 
314 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, s. 671 
315 IBID 
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højere end (𝑀𝑃𝐶). Derfor er prisen (𝑃’) og mængden (𝑄’) ikke længere den optimale ligevægt, men 

ligevægten findes at være, hvor MSC er lig med MB, hvilket er angivet ved prisen (𝑃∗) og mængden 

(𝑄∗). 

 

I et marked med fuldkommen information vil løsning af overrapportering som produktionseksterna-

litet være at pålægge de forpligtede enheder ekstra omkostninger for at mindske antallet af indrap-

portering i tråd med Előd Takáts løsningsforslag.316 Hermed vil løsningen være i tråd med Pigou’s 

løsning, hvor den der forårsager skaden skal beskattes. 

  

3.9.1.2. Overrapportering som en forbrugseksternalitet 

En eksternalitet forårsaget af forbrug adskiller sig meget fra en produktionseksternalitet som tidligere 

beskrevet. Tages et overrapporteringsperspektiv vil der ikke være noget problem med, at der rappor-

teres mange mistænkelige transaktioner, da det indikerer, at de forpligtede enheder er opmærksomme 

på deres pligter og agter at opfylde disse. Således kan mange rapporteringer være med til at øge 

samfundets nytte ved, at der opspores og straffes flere, der begår hvidvask. Problematikken forekom-

mer dog, hvis der ikke gives feedback til de forpligtede enheder, således at disse bliver ved med at 

rapportere transaktioner som ikke har med hvidvask at gøre, hvilket i sidste ende kan skabe mindre 

værdi og svække værdien af indrapporteringerne.317 Det kan illustreres i figur 6.318 

 

 

Figur 6 Negativ forbrugseksternalitet 

 
316 Előd Takáts (2009): A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement, s. 35 
317 Donato Masciandaro, Előd Takáts, Birgitte Unger (2007): ”Black Finance: The Economics of Money Laundering”, 

s. 213 
318 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, s. 672 
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Ovenstående ligevægtsmodel (Figur 6) anvendes til at illustrere, hvordan en negativ forbrugsekster-

nalitet påvirker et ureguleret marked. Efterspørgselskurven (𝐷) repræsenterer den marginal private 

fordel (𝑀𝑃𝐵), mens udbudskurven (𝑆) repræsenterer de marginale sociale omkostninger (𝑀𝑆𝐶). 

Eksternalitetseffekten er igen givet ved (𝑒), som nu viser forskellen mellem MSB og MPB. 

Det kan aflæses af Figur 6, at samfundet reelt set har det bedre med en lavere mængde af forbrug, end 

hvad det frie marked vil føre til, siden ligevægten i det frie marked vil være MSC=MPB. Den optimale 

mængde af forbrug findes i skæringspunktet, hvor MSC=MSB og prisen (P∗) og mængden (Q∗).319 

 

Såfremt overrapportering anses for at være en forbrugseksternalitet, vil løsningen til at nå den opti-

male ligevægt være at omkostningen skal pålægges forbrugere, da det er forbrugeren, der også er med 

til at forårsage overrapportering som negativ eksternalitet.320 Det vil således være Hvidvasksekreta-

riatet, der skal pålægges denne omkostning og ikke de forpligtede enheder. 

 

3.9.2. Opdeling af omkostningerne eller ej 

Uanset om overrapportering anses for at være en eksternalitet forårsaget af produktionen eller forbru-

get resulterer det i begge tilfælde med en løsning om, at prisen skal øges og mængden skal reduceres. 

Ved en produktionseksternalitet, så skal prisen øges for de forpligtede enheder, mens for forbrugsek-

sternalitet skal prisen øges for Hvidvasksekretariatet ved, at de skal give feedback. Såfremt begge 

parter forårsager eksternaliteten, skal de hver især bære omkostningsækvivalenten til hver deres andel 

af eksternaliteten, som de har forårsaget.321 Det er således her, at problematikken bliver interessant, 

da både Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder er med til at skabe denne eksternalitet. Det 

er de forpligtede enheder, der producerer den, mens det er Hvidvasksekretariatet, der forbruger den, 

da der sker overrapportering af mistænkelige transaktioner. 

 

Hvis parterne ikke pålægges omkostninger svarende til de skader de påfører samfundet, vil løsningen 

af eksternalitetsproblemet være ineffektiv, fordi at de omkostninger, der pålægges for eksempel de 

forpligtede enheder, vil overstige de omkostninger, der kommer ved, at der sker overrapportering.322 

Det er således det, der kan siges at være problematikken ved den nuværende regulering, da det ude-

lukkende er de forpligtede enheder, der er blevet pålagt ekstraomkostninger, hvorimod 

 
319 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, s. 672 
320 IBID 
321 Steven Shavell (2004): ”Foundations of Economic Analysis of Law”, s. 80 
322 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, s. 672 
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Hvidvasksekretariatet ikke er forpligtet til at give feedback til de forpligtede enheder. Den nuværende 

regulering tager derfor alene højde for produktionseksternaliteten, hvorimod der endnu ikke er fore-

taget en adfærdsregulering af forbrugseksternaliteten forårsaget af Hvidvasksekretariatet. 

 

Ovenstående analyse er dog foretaget med udgangspunkt i, at der er tale om et marked med fuldkom-

men information. Hvis de forpligtede enheder allerede vidste, hvilke indrapporteringer som var mis-

tænkelige, så var det ikke nødvendigt at inddrage Hvidvasksekretariatet. Problemet er dog, at denne 

antagelse ikke er gyldig, da der ikke er tale om et marked med komplet information.323 Således er 

ingen af parterne i besiddelse af den nødvendige information, hvilket fører til overrapportering som 

en ny afledt eksternalitet. Derfor er det nødvendigt at se på et marked med ukomplet information, for 

at undersøge om lovgivningen kan være efficient selv ved at inkludere Hvidvasksekretariatet. 

 

3.9.3. Effekten og løsning på eksternalitetsproblemet overrapportering i et marked med ukom-

plet information 

Det er interessant at se nærmere på overrapportering som eksternalitet i et marked med ukomplet 

information. Begge parter er afhængige af den anden parts information, men på nuværende tidspunkt 

har de ikke kendskab til, hvad den anden part ved. Derfor skal det undersøges, om det er muligt at 

eliminere denne ukomplette information mest muligt ved at have fokus på, hvordan overrapportering 

håndteres som produktions- og forbrugseksternalitet i et marked med ukomplet information. 

 

3.9.3.1. Produktionseksternaliteten med ukomplet information 

Det fjerde hvidvaskdirektiv kræver, at alle de forpligtede enheder overvåger og indrapporterer mis-

tænkelige transaktioner som led i bekæmpelsen af hvidvask. De forpligtede enheder er således alle-

rede blevet reguleret, hvor hensigten har været at øge informationsgraden mellem Hvidvasksekreta-

riatet og de forpligtede enheder.324 Problemet er dog, at det har ført til en mindre ønskværdig situation, 

hvor der sker overrapportering, der kan blive anset som en afledt eksternalitet forårsaget ved håndte-

ringen af hvidvask som eksternalitet. 

  

 
323 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, s. 672 
324 IBID, s. 673 
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3.9.3.2. Regulering af forbrugseksternaliteten med ukomplet information 

Modsat de forpligtede enheder, der er pålagt at overvåge og indrapportere mistænkelige transaktioner, 

forekommer der ingen lovmæssige forpligtelser til Hvidvasksekretariatet. Forbrugseksternaliteten på-

lægges derfor på nuværende tidspunkt udelukkende på de forpligtede enheder, hvorfor det kun er op 

til de forpligtede enheder at danne et informationsgrundlag ud fra transaktionerne, når der ikke gives 

feedback fra Hvidvasksekretariatet. Som det tidligere blev diskuteret i et marked med komplet infor-

mation, er det derfor nødvendigt, at Hvidvasksekretariatet også bliver inddraget i at løse overrappor-

tering som eksternalitet.325 Modsat situationen omkring hvidvask som eksternalitet er der i relationen 

mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder mulighed for at forhandle, da der er tale om 

få parter og ikke kriminelle parter. Derfor er det relevant at undersøge, hvordan det er muligt at hånd-

tere overrapportering som forbrugseksternalitet. 

 

3.10. Hvordan løses overrapportering som eksternaliteten? 

Derfor vil der i nedenstående afsnit være fokus på at løse den afledte eksternalitet overrapportering 

først med fokus på det stærke Coase-teorem. Hvis det stærke Coase-teorem ikke findes anvendeligt 

er det herefter relevant at diskutere, hvorvidt Pigou’s reguleringstankegang kan anvendes. Hvis ingen 

af disse løsningsmodeller kan anvendes, vil det til sidst diskuteres, hvorvidt det svage eller det nor-

mative Coase-teorem kan anvendes. Det kan også illustreres med den tidligere anvendte figur 7, som 

bruges til at beskrive, hvordan det er muligt at komme eksternaliteter til livs. 

 

 

Figur 7 Løsning af eksternaliteter med fokus på Det stærke Coase-teorem, Med egen tilvirkning 

 
325 Kalle J. Rose (2019): ”Regulating the externality of Money Laundering - Halfway there”, s. 674 
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3.10.1. Det stærke Coase-teorem 

Som det tidligere er blevet beskrevet, så havde Coase fokus på, at hvis der ikke er nogle transaktions-

omkostninger, så vil dem, der forårsager eksternaliteter og dem, der bliver påvirket af eksternaliteter 

forhandle sig frem til en efficient allokering af ressourcer uafhængig af overdragelsen af rettigheder 

mellem parterne.326 Coase fremlagde ikke en definition af Coase-teoremet, men det er blevet formu-

leret af bl.a. Eide og Stavang som: 

 

”Hvis rettigheder er veldefinerte og transaksjonskostnadene er null, vil partene, uavhengig av den 

rettslige fordeling av rådigheter, gjennom samarbeid frembringe et Pareto-effektivt resultat.”327 

 

Ovenstående formulerer Teoremet i dets oprindelige og stærkeste form, og her er målsætningen for 

Coase-teoremet at nå frem til en Pareto-effektiv tilstand, hvilket tilsigter, at to eller flere parter ikke 

kan stilles bedre uden at en part stilles værre.328 Det betyder, at der løbende bør blive undersøgt, om 

en part kan stilles bedre uden at en anden stilles værre, og når dette ikke længere er muligt, så er der 

tale om en Pareto-effektiv tilstand. I henhold til det stærke Coase-teorem er det således relevant at 

undersøge transaktionsomkostningernes størrelse, da teoremet forudsætter, at transaktionsomkostnin-

gerne er nul. 

 

3.10.1.1. Transaktionsomkostninger 

Ved transaktionsomkostninger forstås en lang række ting, men kan generelt siges at involvere: 

 

”Transaction costs are costs of exchange. An exchange has three steps. First, an exchange partner 

has to be located. This involves finding someone who wants to buy what you are selling or sell what 

you are buying. Second, a bargain must be struck between the exchange partners. A bargain is 

reached by successful negotiation, which may include the drafting of an agreement. Third, after a 

bargain has been reached, it must be enforced. Enforcement involves monitoring performance of the 

parties and punishing violations of the agreement. We may call the three forms of transactions costs 

corresponding to these steps of an exchange: (1) search costs, (2) bargaining costs, and (3) enforce-

ment costs.”329 

 
326 Jürgen G. Backhaus (2005): ”The Elgar Companion to Law and Economics”, s. 13 
327 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 139 
328 IBID 
329 Robert Cooter & Thomas Ulen (2012): ”Law & Economics”, s. 88 
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Af ovenstående fremgår det således, at transaktionsomkostninger normalt opdeles i tre typer af om-

kostninger330, hvilket involverer: 

• Søgeomkostninger; der er her tale om omkostninger, der opstår før forhandlingen, og som 

forekommer i arbejdet med at finde, hvilke rettidigheder, der eksisterer.331  

• Forhandlingsomkostninger; forhandlingsomkostninger opstår i forbindelse med undersøgelse 

af alle forhold, som omtales i kontrakten, med udformningen af selve kontrakter, med for-

handlingsmøder, mv. 

• Kontrolomkostninger; kontrolomkostninger opstår ved undersøgelser og sikring af, at kon-

trakten opfyldes og ved sanktionering af kontraktbrud.332 

 

3.10.1.2. Transaktionsomkostningernes størrelse 

Til at afgøre transaktionsomkostningernes størrelse bliver der taget udgangspunkt i nedenstående ta-

bel, der stammer fra dele af Cooters og Ulens antagelser om transaktionsomkostningernes størrelse.333 

Tabellen oplister en række faktorer, der kan være med til at afgøre størrelsen af transaktionsomkost-

ninger i inter partes relationen.  

 

Lave transaktionsomkostninger Høje transaktionsomkostninger 

Standardiserede varer eller tjenester  Komplekse varer og tjenester  

Få parter Mange parter  

Venligsindede parter Uvildige parter 

Enke kvalitetskontrol Kompliceret kvalitetskontrol  

 

3.10.1.3. Komplekse varer og tjenester 

Overordnet set forekommer der lavere transaktionsomkostninger ved standardiserede varer eller tje-

nester.334 Dette kan på sin vis overføres analogt til mistænkelige transaktioner. 

 
330 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 131 
331 IBID 
332 IBID 
333 Robert Cooter & Thomas Ulen (2012): ”Law & Economics”, s. 91 
334 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 132 
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For de forpligtede enheder opstår der høje transaktionsomkostninger grundet kompleksiteten af de 

transaktioner, de overvåger. Det skyldes særligt, at de forpligtede enheder ikke præcist ved, hvornår 

transaktioner anses for at være mistænkelige, da det er tale om en kompleks vare. Det skyldes, at de 

forpligtede enheder skal bruge betydelige søgeomkostninger ex ante for at finde frem til, hvorvidt 

denne mistænkelige transaktion skal indrapporteres til Hvidvasksekretariatet eller ikke. 

 

For Hvidvasksekretariatet er der ligeledes tale om en kompleks vare, hvor de er nødsaget til at bruge 

mange kontrolomkostninger til at undersøge indholdet af de indrapporteringer, de modtager. I relati-

onen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder er kontrakten baseret på det forhold, 

som Hvidvaskloven medfører. Der er således ikke tale om et decideret kontraktforhold, men Hvid-

vaskloven forpligter de forpligtede enheder at indrapportere til Hvidvasksekretariatet, der så skal un-

dersøge indholdet. Således skal Hvidvasksekretariatet undersøge indholdet af rapporteringen og har 

derfor tydelige kontrolomkostninger.335 

 

3.10.1.4. Få parter 

I relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder er der reelt set kun tale om to 

parter. Således har de enkelte respektive forpligtede enheder hver især kun en part i form af Hvid-

vasksekretariatet, mens Hvidvasksekretariatet omvendt kan siges at have mange bilaterale kontrakt-

forhold, der dog udelukkende består af dem selv og den kontraherende forpligtede enhed. 

 

For de forpligtede enheders vedkommende kan det, at de kun skal samarbejde med Hvidvasksekreta-

riatet, indikere, at transaktionsomkostningerne ikke er så høje. Samtidig kan der argumenteres for, at 

det åbner op for muligheden for, at transaktionsomkostningerne kan blive lavere, da der er få parter 

involveret.336 Det er særligt forhandlingsomkostningerne, der er relevante her, da disse kan være med 

til fastlægge, hvad kontrakten skal indeholde. På den måde åbner antallet af parter op for, mulighed 

for, at der kan komme læringselement, hvor parterne lærer af hinanden løbende. Kontrakten i denne 

henseende skal forstås som den feedback, som der kan gives mellem Hvidvasksekretariatet og de 

forpligtede enheder.337 

 

 
335 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 132 
336 IBID, s. 133 
337 IBID 
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For Hvidvasksekretariatet spiller antallet af parter dog en større rolle, da de modtager indrapporterin-

ger fra mange forskellige forpligtede enheder. Der er således en række aktører, som Hvidvasksekre-

tariatet skal samarbejde med. For hver bilateral samarbejdssituation er der dog stadig kun tale om to 

aktører. Det åbner op for muligheden for, at parterne kan styrke forholdet ved at forhandle, da for-

handlingsomkostningerne generelt vil være lavere ved få parter kontra ved mange parter.338 

 

3.10.1.5. Uvildige parter 

Hvis der er tale om samarbejdsvillige parter vil det ofte indikere, at der er lave transaktionsomkost-

ninger, hvilket betyder, at det er lettere at forhandle sig frem til en Pareto-optimal tilstand.339 Uvildige 

parter medfører imidlertid høje transaktionsomkostninger, da det besværliggøres at forhandle sig frem 

til det mest efficiente løsningsforslag. 

 

For de forpligtede enheders vedkommende forekommer, at der er høje søgeomkostninger, når der er 

tale om uvildige parter, der ikke samarbejder optimalt, da de forpligtede enheder skal bruge mange 

ressourcer på at undersøge, hvilke transaktioner, der skal indrapporteres til Hvidvasksekretariatet. 

Hvis der var tale om samarbejdsvillige parter, så vil de forpligtede enheder få et større kendskab til, 

hvad de skal være opmærksom på og herved vil graden af søgeomkostninger falde.340 

 

For Hvidvasksekretariatet er der særligt tale om kontrolomkostninger, når der er tale om uvildige 

parter. Det skyldes, at uvildige parter fører til, at de forpligtede enheder i henhold til deres opportu-

nistiske adfærd har en tendens til at overrapportere, hvilket fører til, at Hvidvasksekretariatet skal 

undersøge en betydelig mængde indrapporteringer. Det skal forstås i sammenhæng med, at hvis Hvid-

vasksekretariatet ikke giver feedback, så ved de forpligtede enheder ikke, hvor de skal placere deres 

fokus og derfor har tendens til at overrapportere grundet et højt sanktionsniveau, som blandt andet 

blev beskrevet i artiklen vedrørende The Crying Wolf.341 

 

3.10.1.6. Komplicerede kvalitetskontrol 

I et område som hvidvask kan der også siges at være en kompliceret kvalitetskontrol for særligt Hvid-

vasksekretariatet. Mistænkelige transaktioner er en kompliceret vare og kræver således omfattende 

 
338 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 133 
339 IBID 
340 IBID 
341 Előd Takáts (2009): A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement, s. 32 
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kontrolomkostninger for Hvidvasksekretariatet, når de skal undersøge de transaktioner, som de for-

pligtede enheder indsender. Disse kontrolomkostninger opstår for Hvidvasksekretariatet ved, at de 

skal undersøge de forhold, som opstår på baggrund af kontrakten. Med det menes, at Hvidvasksekre-

tariatet skal undersøge, hvordan de forpligtede enheder overholder forholdene i kontrakten i henhold 

til, om der er tale om en transaktion, der skal undersøges nærmere i forbindelse med hvidvask. Hvis 

de forpligtede enheder ikke indrapporterer mistænkelige transaktioner, som de er forpligtet til, så skal 

der samtidig bruges kontrolomkostninger på, at de forpligtede enheder skal sanktioneres for dette 

kontraktbrud.342 

 

Samlet set forekommer det, at de forpligtede enheder særligt udsættes for høje søgeomkostninger, 

hvilket særlig kan begrundes i, at der er tale om komplekse varer, der ikke håndteres optimalt, når der 

er tale om uvildige parter. Det skyldes, at når de forpligtede enheder ikke ved, hvad de skal søge efter, 

bliver der brugt unødvendigt høje transaktionsomkostninger på at søge frem til, om der er tale om 

mistænkelige transaktioner. 

 

For Hvidvasksekretariatet er der tale om høje kontrolomkostninger, hvilket begrundes i, at det er 

Hvidvasksekretariats opgave at undersøge indholdet af de mistænkelige transaktioner, som de for-

pligtede enheder indrapporterer til Hvidvasksekretariatet. 

Overordnet forekommer der derved, at der ikke bruges så mange ressourcer på forhandlingsomkost-

ningerne, hvilket særligt skal begrundes i Hvidvasksekretariatets nytte, der handler om at bruge fær-

rest ressourcer. Problematikken er således, at når Hvidvasksekretariatet ikke er forpligtet til at give 

feedback til de forpligtede enheder, så vil de ikke gøre det, da det vil kræve flere ressourcer af Hvid-

vasksekretariatet. På den måde vil der blive ved med at være mange transaktionsomkostninger, der 

ikke fordrer et effektivt samarbejde. 

 

Som ovenstående diskussion belyser, så forekommer der høje transaktionsomkostninger, hvilket be-

tyder, at det i henhold til det stærke Coase-teorem ikke er muligt at nå frem til et Pareto-optimal 

tilstand. Det drejer sig særligt om de høje søgeomkostninger for de forpligtede enheder og høje kon-

trolomkostninger for Hvidvasksekretariatet. Derfor er det relevant at undersøge Pigou’s tilgang til 

løsning af eksternaliteter, der som nedenstående figur 8 viser kan være anvendelig i situationer, hvor 

der er høje transaktionsomkostninger. 

 
342 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 132 
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3.10.2. Pigou’s løsning af eksternaliteter 

Derfor findes det herefter relevant at undersøge, hvorvidt det er muligt at regulere sig ud af overrap-

porteringseksternaliteten med fokus på, at både søgeomkostningerne og kontrolomkostninger skal 

sænkes. 

 

 

Figur 8 Pigou’s løsning til eksternaliteter, Med egen tilvirkning 

Som tidligere påpeget er en anden kendt metode til at komme eksternaliteter til livs blevet fremført 

af Arthur Pigou med hans værk ”Wealth and Welfare” (1912), der blev udviklet med hans værk ”The 

Economics of Welfare (1920). Pigou argumenterer for, at eksternaliteter skal håndteres ved, at dem, 

der forårsager negative eksternaliteter, skal beskattes.343 Således følger det, at Pigou’s tankegang ta-

ger udgangspunkt i en anden forudsætning end Coase og har ikke fokus på at opnå en Pareto-optimal 

tilstand. Det betyder, at der ikke er fokus på, at parterne skal forhandle, men snarere, at det er tiltag 

fra lovgivers side, der skal modvirke eksternaliteten.344 På den måde forekommer det, at der ikke er 

fokus på aktørernes individuelle præferencer, men der er fokus på samfundets totale præference. I 

den forbindelse kan Kaldor-Hicks anvendes som efficientbetragtning.345 Her er der fokus på, at der 

er tale om tiltag, der er til fordel for nogle, men til ulempe for andre. Således skal man gennemføre et 

tiltag, såfremt der skabes store nok værdier for vinderne sammenlignet med tabene bliver kompense-

ret og mindst en får en større værdi.346 Ulempen ved at anvende Kaldor-Hicks som efficiensbetragt-

ning er, at den ikke tager hensyn til lighed eller fairness. Samtidig er alle forhold ikke nødvendigvis 

 
343 Arthur C. Pigou:” Wealth and Welfare” (1912) og ”The Economics of Welfare” (1920) 
344 Steven Shavell (2004): ”Foundations of Economic Analysis of Law”, s. 93 
345 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 110 
346 IBID, s. 111 
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målbare og derfor kan det være svært at sige, hvorvidt den ene får en fordel, der er større end den 

ulempe en anden part får.347 

 

Som det tidligere er blevet påpeget, så er produktionseksternalitet allerede blevet reguleret, idet de 

forpligtede enheder er blevet pålagt at overvåge og indrapportere mistænkelige transaktioner til Hvid-

vasksekretariatet og således allerede er blevet beskattet. 

Derfor vil det være nødvendigt at have særligt fokus på en regulering af forbrugseksternaliteten for-

årsaget af Hvidvasksekretariatet.348 

Når der skal ses nærmere på, hvordan Hvidvasksekretariatet skal reguleres, så skal fokus være på at 

styrke feedbackmekanismen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. Der skal såle-

des tages hensyn til, at loven skal ændre parternes opportunistiske adfærd, hvilket vil sige, at det er 

nødvendigt, at det uddybes, at Hvidvasksekretariat skal give feedback, således at deres opportunisti-

ske adfærd ikke bliver dominerende for samarbejdet. 

 

3.10.2.1. Parisis tilgang til udformningen af lovgivningen 

Der forekommer dog en række problematikker ved anvendelse af Pigou’s tankegang, hvilket særligt 

beror på, at der også opstår omkostninger ved udarbejdelse af lovgivning.349 Udformningen af en 

lovgivning har stor betydning for de omkostninger, der bruges på at kreere loven. I litteraturen om-

kring jura og økonomi har der generelt været en stor diskussion omkring forskellen mellem specifikke 

regler og generelle regler.350 Det beror sig særligt på diskussionen omkring de ex ante og ex post 

omkostninger, der kan forekomme ved formulering af en lov. Det skyldes særligt valget mellem enten 

fuldt ud at specificere loven ex ante eller at angive loven i generelle vendinger, hvilket kræver en 

efterfølgende fortolkning af loven ex post.351 For at forstå denne sondring er det nødvendigt at sondre 

mellem specifikke regler og generelle regler, hvilket beskrives ved hjælp af nedenstående formel:352 

 

𝑁 ∗ 𝑉(𝑠, 𝜔) − 𝐹(𝑠, 𝜆, 𝛫) − 𝑁 ∗ 𝐶(𝑠, 𝜎, 𝛫) 

Der indgår en række variable, der kan være med til at beskrive udformningen af en lovgivning.  

 
347 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 144 
348 Steven Shavell (2004): ”Foundations of Economic Analysis of Law”, s. 94 
349 IBID 
350 Francesco Parisi & Vincy Fon (2009): ”The Economics of Lawmaking”, s. 10 
351 IBID, s. 6 
352 IBID, s. 13 
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Ved N forstås frekvensen af, hvor ofte loven bliver anvendt, mens der ved V forstås den gennemsnit-

lige værdi af loven. Det forekommer, at værdien afhænger af, hvilken specificitet, s, der vælges ved 

udformningen af lovgivningen, altså om der er tale om en generel eller specifik regel, og af værdien 

𝜔, der beskriver forældelsesraten, hvilket skal forstås som, hvor ofte, der er behov for en ny lovgiv-

ning.353 I et område som hvidvask er forældelsesraten relevant, da den som udgangspunkt vil være 

høj, da det er tale om et volatilt område, der løbende ændres. Det taler for, at der skal være tale om 

en mere generel regel, således at der ikke hele tiden skal bruges omkostninger på at ændre lovgivnin-

gen.354 

 

Formlens 2. led har fokus på de omkostninger, der opstår før udarbejdelsen af en lov (ex ante). Således 

forstås der ved F, hvad det koster at lave loven, som er afhængig af en række variable. Der drejer sig 

i den forbindelse om den tidligere omtalte specificitet, s. Ligeledes spiller koordineringsomkostnin-

gerne en rolle, 𝜆, da disse generelt vil være højere ved en højere specificitet af lovgivningen.355 Til 

sidst spiller kompleksiteten, K, en stor rolle for, hvor store omkostninger, der vil være ved udfærdi-

gelsen af lovgivningen. Generelt følger det, at hvidvask er et yderst kompliceret område, og det vil 

på den måde kræve mange ressourcer at lave specifik lovgivning, og således vil der være tale om 

store ex ante omkostninger, hvilket igen taler for, at der skal være tale om en generel regel.356 

 

Formlens 3. led har fokus på de omkostninger, der opstår efter udarbejdelsen af en lov (ex post). Ex 

post omkostningerne består af N og C. Ved C forstås efterlevelsesomkostningen/vurderingsomkost-

ninger, der er afhængig igen specificiteten, s. Samtidig er C afhængig 𝜎, der omhandler graden af 

domstolens specialisering samt K, som er kompleksiteten af det regulerede område.357 Det betyder, 

at der generelt vil være færre omkostninger ex post ved en specifik regel, da der vil være lavere 

vurderingsomkostninger. Samtidig vil en specialiseret domstol også føre til lavere vurderingsomkost-

ninger.358 Ulempen ved den specifikke regel er, at der vil være tale om højere omkostninger hver 

gang lovgivningen skal ændres og på et område som hvidvask kræver nødvendigvis, at lovgivningen 

løbende skal ændres grundet den risikobaserede tilgang. Derfor vil specifikke regler kræve mange 

løbende omkostninger i form af hyppige ændringer, hvilket ikke er optimalt. Det vil betyde, at det på 

 
353 Francesco Parisi & Vincy Fon (2009): ”The Economics of Lawmaking”, s. 14 
354 IBID, s. 13 
355 IBID, s. 14 
356 IBID 
357 IBID 
358 IBID 
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et volatilt område, som Hvidvask er nødvendigt at anvende en generel regel inden for et område som 

hvidvask.359 

 

Problematikken ved anvendelse af Pigou’s tankegang i et område som hvidvask er særligt de mange 

omkostninger ved løbende at skulle ændre lovgivningen. Det betyder, at loven skal være af generel 

karakter, men Pigou’s tankegang giver ikke en nærmere beskrivelse af, hvordan loven i så fald skal 

skrues sammen. Det skyldes, at det ikke er muligt at gøre lovgivningen for specifik. I den forbindelse 

er det relevant at inddrage det svage og det normative Coase-teorem, som nedenstående figur 9 viser. 

 

 

Figur 9 Løsning af overrapportering som eksternalitet ved hjælp af det svage og det normative Coase-teorem, Med egen tilvirkning 

 

  

 
359 Francesco Parisi & Vincy Fon (2009): ”The Economics of Lawmaking”, s. 14 
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3.10.3. Det svage og normative Coase-teorem 

Som det er blevet påvist i ovenstående diskussioner, så findes det hverken, at det stærke Coase-teorem 

eller Pigou’s tankegang er anvendelig, når det skal diskuteres, hvordan det er muligt at komme over-

rapportering som negativ eksternalitet til livs. Begge måder at løse eksternaliteter på giver dog gode 

indikationer på, hvorvidt der er mulighed for at finde en mellemvej. Således giver det stærke Coase-

teorem udtryk for vigtigheden af, at der skal ske forhandling mellem parterne, men problemet er, at 

det ikke sker på nuværende tidspunkt. Derimod giver Pigou’s tilgang med anvendelse af Parisis for-

mel for udarbejdelse af lovgivning udtryk for, at det ikke er muligt at lave en specifik regel i et område 

for Hvidvask, da det vil kræve for mange løbende omkostninger både ex ante og ex post.360 

 

Det stærke Coase-teorem giver som sagt en forklaring på, hvor vigtig en betydning forhandling har, 

da denne – ifølge Coase – vil føre til den bedst mulige allokering af ressourcer. I den forbindelse 

anerkendte Coase også, at der kan være transaktionsomkostninger til stede og stadig opnås en Pareto-

optimal situation.361 Derfor kan der også formuleres en svag version af Coase-teoremet: 

 

”Hvis transaksjonskostnadene er så høye at de forhindrer forhandlinger, vil ressursutnyttelse bli Pa-

reto-effektiv hvis den rettslige allokering av rådigheter initialt er slik som forhandlinger uten trans-

aksjonskostnaer ville ha ledet til, men ellers ikke”.362 

 

Teoremets svage version anerkender, at der vil forekomme omkostninger ved aftaleindgåelse, og be-

skriver således en juridisk rettighedsallokering til at være løsningen, men udelukkende i de tilfælde, 

hvor omkostningerne forhindrer forhandling og allokering af rettigheder i overensstemmelse med 

parternes løsning ved forhandling.363 Det betyder, at hvis reglerne på trods af de høje transaktions-

omkostninger, stiller parterne på en sådan måde, som de ville være, hvis der ikke var høje transakti-

onsomkostninger, så vil der stadig kunne ske en Pareto-optimal tilstand. 

 

Det svage Coase-teorem siger således, at hvis rettighederne angående overrapportering er udefiner-

bare, eller at overrapportering fører til høje transaktionsomkostninger, så skal fokus være, hvordan 

fordelingen ville være, såfremt rettighederne var klare.364 Problemet bliver i den forbindelse, hvordan 

 
360 Steven Shavell (2004): ”Foundations of Economic Analysis of Law”, s. 101 
361 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 144 
362 IBID 
363 IBID, s. 145 
364 IBID 
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det er muligt at finde frem til en sådan retlig tilstand. I den forbindelse er det relevant at inddrage det 

normative Coase-teorem, der omhandler en mulig opnåelse af efficiens ved at reducere transaktions-

omkostningerne.365 Sammenlignet med det svage Coase-teorem lægges der vægt på, hvordan lovgiv-

ningen skal være førend den er Pareto-effektiv: 

 

”Hvis man ønsker effektivitet, bør loven utformes slik at den reduserer eller helst fjerner hindringer 

for private avtaler”.366 

 

Generelt indikerer det normative Coase-teorem, at der kan tilsigtes en Pareto-effektiv tilstand, hvis 

lovgivningen skrues sammen, således at transaktionsomkostningerne bliver mindsket.367 Som tidli-

gere diskuteret opstår transaktionsomkostningerne særligt for de forpligtede enheder i form af søge-

omkostninger, mens det er kontrolomkostninger, der er mest dominerende for Hvidvasksekretariatet. 

Derimod er forhandlingsomkostningerne ikke særlig høje på nuværende tidspunkt, da parterne ikke 

er forpligtet til at indgå i et forhandlingssamarbejdet om, hvordan ”kontrakten” skal udformes. Med 

det menes det, hvordan forståelsen af mistænkelige transaktioner skal være. Som diskuteret i henhold 

til Pigou’s tilgang, så kræver det, at denne ændring er af mere generel karakter, da det vil være for 

omkostningstungt at skulle ændre en lovgivning løbende, hvilket heller ikke er i overensstemmelse 

med et så volatilt område som hvidvask er.368 

 

Hvis den normative version af Coase-teoremet skal være aktuelt, så er det afgørende, at lovgiver har 

kendskab til, hvordan rettighederne mellem parterne bliver fordelt mest efficient. Det skyldes, at der 

også er omkostninger for lovgiver at klarlægge, hvordan rettighederne er allokeret inefficient, og 

hvordan dette skal løse.369 En måde det er muligt fra lovgivers side at gøre dette er at fastsætte klare 

rettigheder over, hvad parterne skal gøre. Således er det lettere at forhandle, når de juridiske rettighe-

der er klare og simple sammenlignet med, hvis de er komplicerede, som tilfældet er nu.370 På et om-

råde som hvidvask er det ikke muligt for lovgiver klart at fastsætte, hvordan rettighederne skal allo-

keres, hvilket særligt skyldes tilstedeværelsen af den risikobaserede tilgang. Det vil dog stadig, for 

lovgiver, være muligt, at det juridiske system skal være i stand til at minimere uoverensstemmelser i 

 
365 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 145 
366 IBID, s. 146 
367 IBID, s. 147 
368 Francesco Parisi & Vincy Fon (2009): ”The Economics of Lawmaking”, s. 22 
369 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 147 
370 Robert Cooter & Thomas Ulen (2012): ”Law & Economics”, s. 92 
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henhold til at samarbejde. Hermed vil det være centralt, at der er tale om to parter med forskellige 

adfærdsmønstre, hvilket bør tillægges særligt fokus ved udarbejdelse af lovgivningen.371 

 

Overordnet betyder det, at overrapportering skal løses ved anvendelse af det normative Coase-teorem, 

hvor fokus skal være på, at lovgivningen skrues sådan sammen, at transaktionsomkostningerne mind-

skes. Når der er behov for, at transaktionsomkostninger mindskes, skyldes det, at parterne på nuvæ-

rende tidspunkt udelukkende har fokus på at mindske tilstedeværelsen af transaktionsomkostninger 

for dem selv, men der er ikke fokus på at styrke samarbejdet mellem parterne. Derfor er det nødven-

digt, at begge parter pålægges en pligt til at indgå i samarbejdet, hvilket betyder, at Hvidvasksekreta-

riatet skal pålægges at give feedback til de forpligtede enheder angående de indrapporteringer, som 

de forpligtede enheder er pålagt at give til Hvidvasksekretariatet. 

 

Overordnet set så er det lovgivers rolle ved det normative Coase-teorem at søge hen imod en Pareto-

optimal tilstand, hvor fokus skal være på at sænke de samlede transaktionsomkostninger, og hvor 

begge parter stilles bedre. På den måde vil en Pareto-optimal tilstand have fokus på en styrkelse af 

samarbejdet mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder, hvilket er afgørende for en ef-

fektiv bekæmpelse af hvidvask. Overordnet set har der dog været fokus på en Kaldor-Hicks efficient 

tilstand ved regulering af hvidvask som eksternalitet. Det er stadig nødvendigt at have den tilstand 

for øje, da det ikke vil give mening at ændre lovgivningen, således at den samlede nytte falder. 

 

3.11. Forbedres overrapportering og hvidvask som eksternalitet?  

Følgende afsnit har til formål at diskutere, hvorvidt den afledte eksternalitet bliver forbedret, hvilket 

skal lede til at undersøge, om hvidvask som eksternalitet forbedres. Til det vil diskussionen taget sit 

udgangspunkt i, at den vil sammenholdes med Előd Takáts løsningsforslag, der omhandlede, at sank-

tionsniveauet skal sænkes, eller at der skal pålægges en omkostning hver gang de forpligtede enheder 

foretager en indrapportering til Hvidvasksekretariatet.372 På den måde betyder det, at Takáts løsnings-

forslag kun har fokus på, at omkostningerne skal pålægges de forpligtede enheder, hvilket netop ud-

gør en af problematikkerne ved at have den tilgang. Forslaget på baggrund af den økonomiske analyse 

har til at formål at styrke samarbejdet mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. Det 

kræver, at parternes opportunistiske adfærd ikke bliver dominerende, da det skal kunne betale sig for 

 
371 Robert Cooter & Thomas Ulen (2012): ”Law & Economics”, s. 92 
372 Előd Takáts (2009): A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement, s. 35 
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parterne at samarbejde. Ved at lovgivningen skal skrues sammen således, at transaktionsomkostnin-

gerne mindskes, kræver det, at begge parter er involveret i at komme overrapportering til livs. Det vil 

betyde, at Hvidvasksekretariatet skal give feedback til de forpligtede enheder, når de rapporterer. 

Hvis Hvidvasksekretariatet giver feedback, så vil de forpligtede enheder få en større vished om, hvad 

de skal rapportere og herved ikke have samme tendens til at overrapportere. Ved at der er fokus på, 

at parterne skal samarbejde, så er der også fokus på, at der skal skabes en bedre relation mellem 

Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. I den forbindelse kan der argumenteres for, at et 

effektivt system mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder vil medføre, at de er bedre 

klædt på til at håndtere hvidvask som eksternalitet.373 Det skyldes, at jo bedre de forpligtede enheder 

er klædt på til at vide, hvad de skal være opmærksomme på, når de overvåger og skal indrapportere 

mistænkelige transaktioner, jo mere kan de målrette deres søgninger efter de risikobilleder, der fore-

kommer.  

 
373 Előd Takáts (2009): A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement, s. 37 
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3.12. Delkonklusion 

Den økonomiske analyse har undersøgt effekten af reguleringen af hvidvask. Derfor blev det først 

undersøgt, hvordan regulering af hvidvask er blevet håndteret. Det forekom, at der er sket en regule-

ring af produktionseksternalitet, da de forpligtede enheder skal overvåge og indrapportere mistænke-

lige transaktioner. Med udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien blev det undersøgt, at den 

nuværende regulering har ført til en ny afledt eksternalitet i form af overrapportering. Det ses ved, at 

tilstedeværelsen af aktivspecifikke investeringer fører til, at aktørerne agerer efter deres opportunisti-

ske adfærd, hvor fokus er på, at parterne minimerer eksistensen af transaktionsomkostningerne for 

dem selv. Det fører til, at Hvidvasksekretariatet har incitament til at bruge færrest mulige ressourcer 

på at give feedback, mens de forpligtede enheder har incitament til at overrapportere. 

 

Anden del af den økonomiske analyse har fokus på, hvordan det er muligt at komme overrapportering 

som eksternalitet til livs. Derfor blev det først undersøgt, hvorvidt overapportering kan anses som en 

produktions- eller forbrugseksternalitet. Som udgangspunkt er det de forpligtede enheder, der er med 

til at producere overrapportering, da de indrapporterer mange transaktioner. Modsat er det Hvidvask-

sekretariatet, der forbruger overrapportering som eksternalitet ved, at de ikke giver feedback til de 

forpligtede enheder. På den måde viste håndteringen af overrapportering, at begge parter skal inddra-

ges i løsningen. Det betyder, at det er nødvendigt, at Hvidvasksekretariatet inddrages, da de forplig-

tede enheder allerede er blevet reguleret. For at komme overrapportering til livs blev der sondret 

mellem, om løsningen skal baseres på forhandling i henhold til Coase-teoremet eller beskatning i 

henhold til Pigou’s tilgang. Det stærke Coase-teorem findes ikke anvendeligt grundet tilstedeværelsen 

af høje transaktionsomkostninger, der særligt beror sig på de forpligtede enheders høje søgeomkost-

ninger og Hvidvasksekretariatets høje kontrolomkostninger. Ydermere fremgår det, at Pigou’s tilgang 

heller ikke er at foretrække i et volatilt område som hvidvask, da der med udgangspunkt i Parisis 

formel vil opstå for mange omkostninger ved løbende at skulle ændre lovgivning. Derfor blev der 

med udgangspunkt i det normative Coase-teorem argumenteret for, at der stadig kan opnås en Pareto-

effektiv tilstand, hvis loven skal skrues sammen på en sådan måde, at søgeomkostningerne for de 

forpligtede enheder og kontrolomkostningerne for Hvidvasksekretariatet mindskes. Derfor er det 

nødvendigt, at Hvidvasksekretariatet bliver forpligtet til at give fedback til de forpligtede, således at 

parternes opportunistiske adfærd ikke bliver dominerende. Derimod skal lovgivningen føre til, at det 

kan svare sig for parterne at forhandle omkring de indrapporteringer, der sendes fra de forpligtede 

enheder til Hvidvasksekretariatet. 
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Kapitel 4 – Den integrerede analyse 

4.1. Indledning 

Den integrerede analyse har til formål at undersøge nærmere, hvordan det er muligt at besvare den 

overordnede problemstilling ud fra henholdsvis den juridiske og økonomiske analyse. Der vil blive 

analyseret, hvorvidt det er muligt at skabe en mere effektiv feedbackproces mellem Hvidvasksekre-

tariatet og de forpligtede enheder og dermed styrke samarbejdet. 

 

Forinden den nærmere undersøgelse af, hvordan det er muligt at skabe en mere effektiv feedbackpro-

ces, så vil grundlaget for den juridiske og økonomiske analyse først blive beskrevet, hvorefter der vil 

foretages en sammenkobling af de problemstillinger, som begge analyser har påvist. 

Den integrerede analyse vil tage sit udgangspunkt i en efficiensanalyse af Hvidvaskloven i tråd med 

den normative tilgang til analyse af juraen.374 Hertil vil det blive undersøgt, hvilke hensyn der er 

nødvendige at tage. Det skal være med til at danne grundlag for, hvordan det er muligt at specificere 

lovgivningen med fokus på at mindske de samlede transaktionsomkostninger, således at der skabes 

et mere efficient samarbejde. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående ønskes der i den integrerede analyse at finde frem til, i hvilken grad 

kan Hvidvasklovens § 29, stk. 5 sikre et efficient samarbejde mellem Hvidvasksekretariatet og de 

forpligtede enheder, og er det muligt at sænke transaktionsomkostningerne, således at en effektiv 

feedbackproces opnås i overensstemmelse med Hvidvasklovens overordnede formål om bekæmpelse 

af hvidvask. 

 

4.1.1. Det juridiske grundlag 

Den juridiske analyse i kapitel 2 viste, at HVID § 29, stk. 5 har et stort fokus på, hvornår der kan 

gives feedback, og det viser sig, at særligt efterforskningsmæssige hensyn spiller en stor rolle i hen-

hold til, om der kan gives feedback eller ej. Hvornår Hvidvasksekretariatet kan give tilbagemelding 

til de forpligtede enheder, beror sig på en afvejning af, på den ene side, hvorvidt der skal ske hensyn-

tagen til den mistænkte eller sigtede, og dermed ikke gives tilbagemelding, eller på den anden side, 

hvorvidt det vil være mest hensigtsmæssigt at give tilbagemelding til de forpligtede enheder, således 

at de opnår mulighed for intern undervisning, samt at kunne optimere deres procedurer. Dette resultat 

 
374 Jonathan Klick and Francesco Parisi (2004): “Functional law and economics, The Search for value-neutral principles 

of lawmaking”, s. 104 
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blev holdt op imod EU-retten, hvoraf det kunne konstateres, at de efterforskningsmæssige hensyn 

ikke tilnærmelsesvis blev tillagt samme store betydningsgrad. Bestemmelsen i HVID § 29, stk. 5 

fandtes derfor ikke i overvejende grad forenelig med de hensyn, som følger af det 4. Hvidvaskdirek-

tiv, artikel 46, stk. 3, hvor fokus netop er på at sikre så vidt muligt rettidig feedback til de forpligtede 

enheder vedrørende anvendeligheden og opfølgningen på de forpligtede enheders indberetninger af 

mistanke om hvidvask af penge. I EU-retten tillægges der hermed et større fokus på, at parterne skal 

samarbejde, hvilket kræver, at det er nødvendigt, at der løbende sker vidensudveksling omkring nyt-

tigheden og anvendeligheden af, samt opfølgning på de indberetninger som de forpligtede enheder 

indsender til Hvidvasksekretariatet. 

 

Derfor findes HVID § 29, stk. 5, der implementerer artikel 46, stk. 3, i det 4. Hvidvaskdirektiv, ikke 

i tilstrækkeligt omfang til at understøtte en effektiv feedbackproces fra Hvidvasksekretariatet, efter-

som der ikke er nok fokus på, at der skal gives ordentlig feedback til de forpligtede enheder vedrø-

rende anvendeligheden af og opfølgningen på deres indberetninger. 

 

4.1.2. Det økonomiske grundlag 

Den økonomiske analyse tog udgangspunkt i en mere positivistisk tilgang for at undersøge, hvilke 

incitamenter, som lovgivningen skaber.375 På den måde blev det fastslået, at der forekommer en ny 

afledt eksternalitet i form af overrapportering. Overrapportering som eksternalitet fandtes at være 

begrundet de i store aktivspecifikke investeringer, som de forpligtede enheder er udsat for, og den 

store usikkerhed, som reguleringen medfører. Der argumenteres i den forbindelse, at det har medvir-

ket til at skabe en Crying Wolf-tilstand, hvor de forpligtede enheder har incitament til at overrappor-

tere grundet deres opportunistiske adfærd. Samtidig fører Hvidvasksekretariatets opportunistiske ad-

færd til, at det ikke er nyttemaksimerende at give feedback til de forpligtede enheder, da det kræver 

større omkostninger. 

 

Den økonomiske analyse agter således at undersøge, hvordan det er muligt at komme eksternaliteten 

overapportering til livs, hvor der blev sondret mellem, om der skal anvendes forhandling i henhold 

til Coase-teoremet eller beskatning ved Pigou’s tilgang. I forhold til Coase-teoremet blev størrelsen 

af parternes transaktionsomkostninger undersøgt, hvoraf denne blev fastsat til at være høj, hvilket 

 
375 Jonathan Klick and Francesco Parisi (2004): “Functional law and economics, The Search for value-neutral principles 

of lawmaking”, s. 104 
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betyder, at det stærke Coase-teorem ikke kan opfyldes. Derfor blev det undersøgt nærmere, om det 

var muligt at anvende Pigou’s tilgang, men grundet de store omkostninger, der er ved at udarbejde 

lovgivning i et område som hvidvask, er det heller ikke muligt at anvende Pigou’s tilgang fuldt ud. 

Det førte til en diskussion af, at det er nødvendigt, at lovgivningen skal skrues sådan sammen, at 

transaktionsomkostningerne skal mindskes i henhold til det normative Coase-teorem. Herunder er det 

nødvendigt, at der er fokus på, at der sker en adfærdsændring fra Hvidvasksekretariatets side, således 

at de mere aktivt engagerer sig i samarbejdet mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. 

 

4.1.3 Sammenkobling 

Det kan herudfra af de to forrige kapitler siges, at der er tale om divergens mellem henholdsvis den 

juridiske og økonomiske analyses konklusion. På den ene side viser juraen, at man i dansk ret har 

misforstået den praksis, der følger af EU-retten, hvilket betyder, at der ikke er nok fokus på, at de 

forpligtede enheder skal have feedback på deres indrapporteringer. På den anden side viser økono-

mien, at det er nødvendigt, at der er fokus på at styrke samarbejdet, hvilket underbygges ved anven-

delse af det normative Coase-teorem. Særligt kan den nuværende løsning i juraen anses for værende 

et udtryk for, at der endnu ikke foreligger en forståelse for, at eksternaliteter har flere facetter, og 

dermed ikke kun er ensidig. Dette skyldes netop, at det i økonomien fandtes, at overrapportering som 

en eksternalitet, udgjorde sig henholdsvis som en produktionseksternalitet forårsaget af de forpligtede 

enheder og som en forbrugseksternalitet forårsaget af Hvidvasksekretariatet. 

 

Den nuværende regulering har haft et stort fokus på at regulere hvidvask som en eksternalitet, men 

reguleringen har ikke haft tilstrækkelig fokus på selve inter partes forholdet mellem Hvidvasksekre-

tariatet og de forpligtede enheder, hvorfor deres samarbejde ikke fungerer optimalt. Dette skyldes 

særligt, at parterne har forskellige nyttefunktioner og agerer nyttemaksimerende på hver deres måde. 

Hvidvasksekretariatet har fokus på at maksimere den sociale velfærd, men med et fokus på at bruge 

færrest muligt ressourcer, hvorimod de forpligtede enheder i højere grad fokuserer på at maksimere 

deres egen nytte, hvilket optimalt sker ved at overrapportere, således at de sikres mod ikke at kunne 

blive sanktioneret for manglende indrapportering. 

Eftersom at begge i dette inter partes forhold er en del af eksternaliteten, bør der ske regulering af 

begge parter og ikke kun én part for på den måde at komme frem til den optimale regulering for et 

samarbejde. På den måde tager løsningen et andet sigte end Előd Takáts tankegang, hvor der udeluk-

kende er fokus på at pålægge banken yderligere omkostninger. Men som den økonomiske analyse 



Side 106 af 130 

 

påviser, så er det nødvendigt at være opmærksom på, at begge parter skal reguleres og dette skal ske 

med udgangspunkt i det normative Coase-teorem, hvorfor det skal undersøges, om det er muligt at 

specificere lovgivningen, således at transaktionsomkostningerne mindskes. 

 

4.2. Efficiensanalyse af Hvidvaskloven 

På baggrund af både den juridiske og økonomiske analyse er det relevant at undersøge, hvilke hensyn, 

der ligger bag Hvidvaskloven ud fra en økonomisk vinkel. Derfor vil det blive vurderet, hvilke hensyn 

som Hvidvaskloven har ud fra en efficiensbetragtning i henhold til at vurdere, hvilke hensyn, der skal 

veje tungest. Fra den økonomiske analyse vides det, at det er muligt at opnå en Pareto-optimal tilstand, 

hvis lovgivningen er skruet sådan sammen, at transaktionsomkostningerne mindskes. Hertil er det 

dog relevant at undersøge, hvilke efficiensbetragtninger, der ligger bag den nuværende lovgivning og 

om denne kan siges at leve op til de forskellige efficiens-kriterier, hvilket involverer Pareto-kriteriet 

og Kaldor-Hicks-kriteriet. 

 

4.2.1. Hvidvasklovens samfundshensyn 

Overordnet følger det af Hvidvaskloven, at denne har et overordnet samfundshensyn, der omhandler 

at indføre reguleringsmæssige tiltag, der skal være med til at bekæmpe hvidvask.376 Af formålet med 

det 4. Hvidvaskdirektiv forekommer i øvrigt, at dette skal ske uden unødvendig gene for virksomhe-

derne.377 Det kan hermed siges, at der har været fokus på at nyttemaksimere i et samfundsperspektiv, 

hvilket er i tråd med en Kaldor-Hicks betragtning, hvor det overordnede formål er at maksimere den 

samlede nytte.378 Det er således nødvendigt, at en ændring af HVID § 29, stk. 5 stadig tager højde for 

denne Kaldor-Hicks betragtning. 

 

Når der foretages lovindgreb, er denne ofte baseret på et Kaldor-Hicks perspektiv og ikke Pareto. I 

den økonomiske analyse blev det således undersøgt, at hvidvask som eksternalitet er blevet reguleret 

ved, at der er sket beskatning af de forpligtede enheder, således at de er forpligtet til at overvåge og 

indrapportere mistænkelige transaktioner. Grundet høje transaktionsomkostninger har de forpligtede 

enheder incitament til at overrapportere, da dette er mest nyttemaksimerende for dem. På den måde 

kan behandlingen af hvidvask som eksternalitet siges at have medført en ny eksternalitet i form af 

 
376 Afsnit 2.4.2 Hvidvasklovens formål 
377 Afsnit 2.7.1 Formålet med det 4. Hvidvaskdirektiv 
378 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 111 



Side 107 af 130 

 

overrapportering.379 Problematikken ved, at der er blevet reguleret i henhold til et Kaldor-Hicks per-

spektiv er, hvis det er det eneste hensyn, der er anvendt. På den måde vil Kaldor-Hicks kriteriet nød-

vendigvis ikke være tilstrækkeligt efficient, hvis der også er andre hensyn, der gør sig gældende ved 

udformningen af lovgivningen, hvilket kan være med til at beskrive, at reguleringen af Hvidvask har 

medført en ny eksternalitet.380 Derfor er det er relevant at undersøge, hvilke hensyn, der ligger bag 

HVID § 29, stk. 5. 

 

4.2.2. Hvidvasklovens § 29, stk. 5 inter partes forhold 

HVID § 29, stk. 5 er med til at fastsætte et inter partes forhold mellem Hvidvasksekretariatet og de 

forpligtede enheder, idet Hvidvasksekretariatet kan give tilbagemelding til de forpligtede enheder. Af 

forarbejderne til Hvidvasklovens § 29, stk. 5 åbnes der op for, at Hvidvasksekretariatet kan give feed-

back til de forpligtede enheder, hvis efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod. Det afgørende i 

den forbindelse er, at det er en række hensyn, der skal afvejes, men det udelukkes således ikke, at der 

er muligheder for, at parterne reelt set kan forhandle omkring de indrapporteringer, der bliver foreta-

get. Forhandlingen skal forstås ved, at Hvidvasksekretariatet kan give feedback baseret på de oplys-

ninger, som de modtager fra indrapporteringerne.381 

 

Det forekommer således, at der er mulighed for at opnå en Pareto-optimale tilstand, da lovgivningen 

åbner op for, at parterne, i og for sig, kan forhandle omkring de indrapporteringer, som de modtager. 

På den måde kan det udledes, at der allerede med udformningen af lovgivningen gives mulighed for 

at kunne forhandle og herved samarbejde.382 Problematikken i den forbindelse forekommer, hvis der 

ikke sker forhandling mellem parterne. På nuværende tidspunkt gives der feedback af general karakter 

til de forpligtede enheder. Derimod er der ikke fokus på anvendeligheden og opfølgningen af indrap-

porteringer og der er således ikke fokus på, at parterne skal indgå i en tættere læringsmæssig sam-

menhæng.383 Det fører til, at der ikke skabes en Pareto-effektiv tilstand, da de forpligtede enheder 

bliver udsat for højere omkostninger, mens Hvidvasksekretariatet bliver udsat for mange indrappor-

teringer.384 

 

 
379 Afsnit 3.7 Fører reguleringen til en afledt eksternalitet? 
380 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 111 
381 Afsnit 2.5.1.2 Forståelse af formuleringen ”kan” 
382 Afsnit 2.5.1.2 Forståelse af formuleringen ”kan” 
383 Afsnit 2.9. Hvorledes gives der feedback i Danmark og udgør dette en effektiv feedbackproces? 
384 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 110 
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På den måde viser ovenstående, at der er flere hensyn, der skal tages højde for ved udformningen af 

HVID § 29, stk. 5. Således skal der tages et overordnet nytte-

maksimerende hensyn i form af Kaldor-Hicks-kriteriet, men 

samtidigt er det også nødvendigt, at der skabes bedre mulighe-

der for, at parterne kan nå frem til en Pareto-optimal tilstand. 

Samlet kan dette illustreres med figur 10, der viser effekten af 

Pareto-effektivitet og Kaldor-Hicks-effektivitet. Figuren viser 

en relation mellem to parter i form af Hvidvasksekretariatet og 

de forpligtede enheder. 

Kurven 𝐿𝑀 repræsenterer de højeste nyttekombinationer, som 

parterne kan få. På den måde vil de forpligtede enheder i punkt 

𝐿 ikke få nogen nytte, mens Hvidvasksekretariatet vil få op-

fyldt hele sin nytte.385 En bevægelse fra 𝐿 til 𝑀 fører til nye 

måder, som forholdet kan reguleres på, således at Hvidvask-

sekretariatet får mere på bekostning af de forpligtede enheder. 

Punktet 𝑃 kan hermed indikere situationen før der blev indført regulering af Hvidvask, og hvor par-

ternes nytte var den samme. Punktet 𝑈 kan indikere den nuværende situation, da en flytning fra punk-

tet 𝑃 til 𝑈 vil være fordelagtig for Hvidvasksekretariatet, men ikke for de forpligtede enheder, da 

disse udsættes for mange omkostninger ved, at de skal overvåge og indrapportere mistænkelige trans-

aktioner. 

 

Det handler således om at finde frem til en tilstand, der også skaber Pareto-effektivitet og på den 

måde er med til at øge effekten af HVID § 29, stk. 5. For begge parter, så vil alle punkter i 𝑄𝑈𝑅, som 

er det område, der er afgrænset af den horisontale linje 𝑈𝑅, den vertikale linje 𝑈𝑄 og kurvestykket 

𝑄𝑅, være bedre end 𝑈.386 En flytning fra 𝑈 til et punkt, hvor mindst en part får det bedre og ingen får 

det værre kan beskrives som en Pareto-forbedring, og potentialet for Pareto-forbedringer er nået, når 

et punkt på kurvestykket 𝑄𝑅 er nået. 

 

På den måde kan ovenstående sondring bruges til at slå fast, at der er flere hensyn, der skal tages 

højde for, men at der på nuværende tidspunkt mest er taget hensyn til Kaldor-Hicks betragtningen. 

 
385 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 95 
386 IBID, s. 110 

Figur 10 Illustration af Pareto-effektivitet og 
Kaldor-Hicks effektivitet med inspiration fra: 
Erling Eide og Endre Stavang (2018): 
Rettsøkonomi, s. 109 
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Samtidig åbner HVID § 29, stk. 5 op for Pareto-forbedringer, men situationen er, at det ikke sker på 

nuværende tidspunkt, hvilket betyder, at det skal undersøges, hvordan lovgivningen i henhold til det 

normative Coase-teorem kan skrues sammen, således at transaktionsomkostningerne mindskes, så 

lovgivningen i højere grad tager højde for de forskellige hensyn. For uanset hvad, så giver det ikke 

mening for lovgiver at indføre lovindgreb, der ikke tager højde for, at samfundets nytte skal være 

højere end nytteværdien af den negative eksternalitet og derfor skal der altid tages højde for en Kal-

dor-Hicks betragtning.387 

 

For at sænke transaktionsomkostningerne, så er det nødvendigt at få parterne til at forhandle for, at 

de på den måde kan interagere i en Pareto-optimal tilstand, hvilket kræver, at der bliver sat de nød-

vendige rammer. Derfor er det nødvendigt, at lovgivningen fører til et scenarie, hvor mindst en af 

parterne får en fordel af ændringen og denne ændring ikke er til ulempe for andre. Derfor vil det 

nedenfor blive diskuteret, hvordan det er muligt at ændre loven, således at parternes transaktionsom-

kostninger mindskes samtidig med, at denne lovændring ikke er for specifik. 

 

4.3. Hvordan kan loven ændres, således at transaktionsomkostningerne sænkes? 

Lovgivningen fører på nuværende tidspunkt ikke til, at der er tale om en optimal relation mellem 

parterne. På den måde forekommer det også, at det er to forskellige hensyn, der gør sig gældende i 

form af et samfundshensyn og et inter partes-hensyn. Som det blev udledt af den økonomiske analyse, 

så er det nødvendigt, at lovgivningen skrues sammen, således at transaktionsomkostningerne mind-

skes. Derfor vil der i de følgende fem underafsnit blive gennemgået fem konkrete parametre, der hver 

især har betydning i forhold til, hvordan lovgivningen skal skrues sammen. Parametrene vil i den 

forbindelse blive diskuteret med baggrund i resultaterne fra den juridiske og økonomiske analyse. 

 

4.3.1. Pligt 

Af den juridiske analyse blev det udledt, at Hvidvasksekretariatet kan give feedback, men der fore-

kommer en ikke pligt til, at de skal gøre det, selvom det anbefales.388 Realiteten er dog en anden 

eftersom, at det i praksis forekommer, at der gives mere generel feedback i form af eksempelvis 

løbende deltagelse i møder med relevante parter, samt kvartalsrapporter og herved får de forpligtede 

enheder ikke den nødvendige konkrete tilbagemelding på, hvilke ting de skal være særligt 

 
387 Steven Shavell (2004): ”Foundations of Economic Analysis of Law”, s.94  
388 Afsnit 2.5.1.2 Forståelse af formuleringen ”kan”  
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opmærksomme på i forhold til de specifikke indberetninger, de har foretaget.389 Derfor blev der stillet 

spørgsmålstegn ved den danske Hvidvasklovs tilgang, da både det 4. Hvidvaskdirektiv og Cirkulæret 

åbner op for, at der så vidt muligt skal gives feedback angående anvendeligheden og opfølgningen af 

indrapporteringerne.390 

 

I høringsnotatet391 havde Finansrådet endvidere bemærket, at bestemmelsen i HVID § 29, stk. 5 burde 

ændres, således at Hvidvasksekretariatet bliver forpligtet til at give tilbagemelding efter bestemmel-

sen, da det vil være af stor læringsmæssig værdi, herunder ved at få be- eller afkræftet de mistanker, 

som de forpligtede enheders indberetninger er et udtryk for.392 Ovenstående bør derfor ses som et 

argument for, at lovgivningen på nuværende tidspunkt er misforstået i praksis, og at den danske hvid-

vasklov har et andet, til dels forkert, fokus end hvad der har været tilsigtet i EU-retten. Som beskrevet 

i den juridiske analyse, så blev der i betænkning fra 2004 allerede diskuteret, hvorvidt der skulle stå 

skal og kan. På daværende tidspunkt kom man frem til, at formuleringen kan var tilstrækkelig, da den 

i højere grad tilgodeså, hvis der forekom andre relevante hensyn. Problemet ved, at den nuværende 

HVID § 29, stk. 5 er baseret på en betænkning fra 2004 er dog, at den ikke tager højde for den risi-

kobaseret tilgang, der ellers kræver, at parterne løbende er bekendt med det risikobillede, de opererer 

i.393 

 

Modsat forekommer der en pligt for de forpligtede enheder til at overvåge og indrapportere mistæn-

kelige transaktioner, hvilket har medført en Crying Wolf-tendens, hvor de overrapporterer grundet de 

høje sanktioner, som de risikerer at blive udsat for, og herved kan overrapportering blive anset som 

en eksternalitet. En afgørende konstatering, som der blev foretaget i den økonomiske analyse, er, at 

reguleringen grundlæggende kun har berørt den ene del af eksternaliteten, da det udelukkende er de 

forpligtede enheder, der er blevet inddraget og reguleret for at komme hvidvask til livs. Som allerede 

påpeget er de forpligtede enheder allerede blevet pålagt en pligt, hvorfor det er nødvendigt, at Hvid-

vasksekretariatet også bliver pålagt en pligt til, at de skal give feedback.394 

 

 
389 Afsnit 2.9 Hvorledes gives der feedback i Danmark og udgør dette en effektiv feedbackproces? 
390 Afsnit 2.5.2 Cirkulære og Afsnit 2.7.2. Artikel 46, stk. 3 i det 4. Hvidvaskdirektiv 
391 Høringsnotat til udkast af lovforslaget til Hvidvaskloven fra 2017 
392 Afsnit 2.5.1.2 Forståelse af formuleringen ”kan” 
393 Afsnit 2.5.1.2 Forståelse af formuleringen ”kan” 
394 Afsnit 3.10.3 Det svage og normative Coase-teorem 
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Der er flere ting, der taler for dette, men først og fremmest gælder der ved en eksternalitet, at når der 

er flere parter, der er med til at forårsage eksternalitet, som tilfældet er ved overrapportering, så skal 

begge parter inddrages. I den forbindelse kom Előd Takáts med en række forslag, hvor fokus var 

rettet mod banken, hvilket er problematisk, da det igen udelukkende er banken, der er blevet reguleret.  

Derfor er det mere relevant at rette fokus mod Hvidvasksekretariatet og se på, at de skal pålægges en 

pligt til at give feedback. 

 

Ved at Hvidvasksekretariatet bliver pålagt at give feedback, så vil det hjælpe til at mindske overrap-

portering, da de forpligtede enheder vil blive bekendt med, hvad Hvidvasksekretariatet er opmærk-

somme på og med den viden, i højere grad, kunne målrette deres søgninger, hvilket både vil være til 

gavn for Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder. 

 

Det er således flere ting fra både den juridiske og økonomiske analyse, der taler for, at Hvidvaskse-

kretariatet skal pålægges en pligt til at give feedback. Problemet er i den forbindelse, hvordan lovgiv-

ningen skal skrues sammen og hvilke hensyn, der skal tillægges, når der skal tillægges Hvidvaskse-

kretariatet en pligt til at give feedback. Hvis der indføres en pligt for Hvidvasksekretariatet, så skal 

denne stadig tage højde for de efterretningsmæssige hensyn m.v., som Hvidvasksekretariatet på nu-

værende tidspunkt skal foretage, da disse hensyn stadig vil være af stor betydning. 

Derimod kræver pligten, at der skal være et større fokus på, at Hvidvasksekretariat giver feedback 

angående kvaliteten af de indrapporteringer, der foretages, hvilket er i tråd med den tankegang, der 

både følger af FATF-rapporten Private-Sector information sharing og SNRA 2017 og SRNA 2019.395 

 

4.3.2. Lovens specificering 

For at komme overrapporteringseksternaliteten til livs bør specificitetsgraden af reguleringen særligt 

inddrages. I økonomien tillagdes der fokus på, hvordan det er muligt at minimere eksistensen af trans-

aktionsomkostninger, således at overrapportering som eksternalitet kommes til livs på bedst mulig 

vis. Et særligt argument der ligeledes underbyggede dette var Parisis formel angående generelle regler 

versus specifikke regler, hvoraf der blev udledt en markant nødvendighed i, at reguleringen af over-

rapportering som eksternalitet bør tage sit afsæt i generelle regler. Eftersom at reguleringen af 

 
395 Afsnit 2.8. En effektiv feedbackproces 
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hvidvask danner sit grundlag på et volatilt område, med den risikobaserede tilgang taget i betragtning, 

vil det ikke være muligt at gøre lovgivningen for specifik.396 

Der er således stadig en række hensyn, der skal tages højde for, men der følger generelt af formule-

ringen af artikel 46, stk. 3 i det 4. Hvidvaskdirektiv, at medlemsstaterne sikrer så vidt muligt, at der 

gives feedback vedrørende anvendeligheden og opfølgningen af indrapporteringerne. Det kan under-

bygges med formuleringen i den engelske udgave af artikel 46, stk. 3 i det 4. Hvidvaskdirektiv, hvor 

det anføres, at medlemsstaterne skal, hvor det er muligt, give feedback. På den måde vil det være 

mere i overensstemmelse både med EU-retten, men også med praksis på området, hvis der sker en 

lovpræcisering af HVID § 29, stk. 5, således at Hvidvasksekretariatet skal give feedback fremfor at 

de kan give feedback.397 

Ved at præcisere yderligere i HVID § 29, stk. 5, at Hvidvasksekretariatet er forpligtet, og dermed 

ikke blot ”kan”, men ”skal” give tilbagemelding til de forpligtede enheder, vedrørende anvendelig-

heden og opfølgning på indberetningerne, vil dette sikre, at begge i inter partes forholdet vil have 

incitament til at samarbejde. Dette skyldes, at når pligten foreligger, så vil Hvidvasksekretariatet have 

en pligt til at lære, hvilken information de forpligtede enheder skal have af viden i det første led af 

samarbejdet. Af den årsag sikres det ligeledes, at Hvidvasksekretariatets opportunistiske adfærd fjer-

nes. Således vil de forpligtede enheder forinden, at de foretager en indrapportering være bedre klædt 

på til at kunne afmystificere de transaktioner, som Hvidvasksekretariatet alligevel har tænkt sig at 

udelukke på egen hånd, som ikke værende mistænkelige transaktioner og dermed heller ikke af rele-

vans for hvidvask af penge. 

Denne præcisering af lovgivningen vil dermed være forenelig med henholdsvis EU-retten i form af 

dens sigte om, at medlemsstaterne skal sikre så vidt muligt rettidig feedback til de forpligtede enheder 

vedrørende anvendeligheden og opfølgningen af indberetningerne, og således vil feedbacken også 

være i overensstemmelse med FATF guidelinen og SNRA-rapporterne, om at der skal ske løbende 

informationsudveksling, hvorved at kvaliteten af indberetningerne øges.398 Lovspecificeringen følger 

ikke mindst tankegangen fra Parisi om fortsat at holde reglen generel, hvilket ligeledes kan siges at 

være i overensstemmelse med den risikobaserede tilgang, på et volatilt område som hvidvask. End-

videre er det relevant at bemærke, at eftersom loven allerede er eksisterende, skal denne ikke 

 
396 Afsnit 3.10.2.1. Parisis tilgang til udformningen af lovgivningen 
397 Afsnit 2.7.2.1. Sproglig fortolkning af artikel 46, stk. 3 
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udarbejdes på ny, hvorfor denne lovspecificering blot udgør en ændring, hvilket ikke kræver de store 

omkostninger, hverken ex ante eller ex post fra lovgivers side af. 

 

4.3.3 Omkostninger for parterne ved denne lovspecificering? 

I forbindelse med en ændring af loven og dens specificitet, så er der mange omkostninger ved at lave 

en alt for udførlig lov. Dette skyldes særligt de ex ante og ex post omkostninger en sådan lovspecifi-

cering kan medføre i henhold til Parisis formel.399 Dog er det vigtigt at bemærke, at Parisis formel er 

et udtryk for, hvorledes det vil være bedst at udarbejde en generel eller specifik lov fra lovgivers 

synsvinkel. Eftersom at indeværende afhandling har et sigte for selve inter partes forholdet, vil tan-

kegangen derfor anvendes analogt, som en pendant, der kan holdes op imod de tidligere konstaterede 

omkostninger, og fokus vil dermed ikke være fra lovgivers side af, men i stedet for på henholdsvis 

Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder, for på den måde at kunne konkludere, hvilken ind-

virkning denne lovspecificering vil have for parterne. Dette sker på baggrund af en sammenholdelse 

af, at det tidligere er blevet påvist, ud fra det normative Coase-teorem, at loven skal skrues sammen 

således at transaktionsomkostningerne mindskes.400 

Ved at præcisere yderligere i HVID § 29, stk. 5, at Hvidvasksekretariatet er forpligtet, og dermed 

ikke blot ”kan”, men ”skal” give tilbagemelding til de forpligtede enheder, medfører dette også en 

særlig ændring i netop parternes transaktionsomkostninger.401 For især de forpligtede enheder, vil 

usikkerheden omkring, hvilke transaktioner der skal indrapporteres falde, såfremt at de begynder at 

modtage feedback vedrørende anvendeligheden og nyttigheden af disse, eftersom at de herefter vil 

være bedre klædt på til at kunne udskille relevante transaktioner, og dermed ligeledes mindske deres 

omkostninger i forbindelse med graden af indrapportering af unødvendige false positive tilfælde. 

Modsat har dette også en positiv effekt for Hvidvasksekretariatet, eftersom at de herefter, ved at være 

forpligtet til at give feedback, ligeledes selv vil mindske deres usikkerhed, da kvaliteten af indrappor-

teringerne øges. For Hvidvasksekretariatet så vil en øgning i kvaliteten af de forpligtede enheders 

indberetninger samtidig have en positiv virkning, da en større kvalitet af indberetninger vil føre til, at 

Hvidvasksekretariatet ikke vil skulle bruge lige så mange kontrolomkostninger, som tilfældet er ved 

det nuværende scenarie. Endvidere kan dette sammenholdes med frekvensen af indberetningerne, da 

 
399 Afsnit 3.10.2.1. Parisis tilgang til udformningen af lovgivningen 
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denne vil blive lavere ved, at de forpligtede enheder mindsker indrapportering af sager, især false 

positive tilfælde, der ikke har noget med hvidvask at gøre. Derfor vil hvidvasksekretariatet også mod-

tage et færre antal rapporter, som de skal analysere.  

Samtidig kan der argumenteres for, at de høje aktivspecifikke investeringer for de forpligtede enheder 

vil samtidig blive bedre håndteret ved, at de får feedback om deres indrapporteringer. På den måde 

vil en lavere usikkerhed for de forpligtede enheder føre til, at de i højere grad kan ressourceallokere 

og fokusere på at højne kvaliteten af de indrapporteringer, de foretager fremfor udelukkende at agere 

i henhold til deres opportunistiske adfærd, som er at overrapportere.402 

På et mere generelt plan kan det derfor udledes, at der hidtidigt har været høje efterlevelsesomkost-

ninger for parterne, fordi loven ikke har været specifik nok, hvilket har forårsaget et in-efficient sam-

arbejde. Denne lovspecificering vil dog resultere i, at begge parters ex post omkostninger falder, i 

form af efterlevelsesomkostningerne, da det bliver tydeligere for parterne, hvad de skal bidrage med 

i relationen. 

 

4.3.4. Vidensdeling 

Vidensdelingsaspektet findes ligeledes relevant at diskutere ved foretagelse af omtalte lovspecifice-

ring. Ved en lovspecificering vil det således blive gjort klart, at Hvidvasksekretariatet skal give feed-

back, hvilket selvsagt vil føre til, at de forpligtede enheder opnår en bedre viden vedrørende nyttig-

heden af deres indberetninger samt et større kendskab til, hvad de skal være opmærksomme på, der 

til sidst er medvirkende til at højne kvaliteten af indberetningerne til Hvidvasksekretariatet. Som det 

eksempelvis følger af SRNA 2017 og SRNA 2019, så er årsagen til, at det er vigtigt, at der skal gives 

feedback og herved løbende vidensdeling fra FIU’er til forpligtede enheder er, at kvaliteten af indbe-

retninger stiger.403 På den måde kan vidensdeling siges at være mere i tråd med ønsket om, at kvali-

teten af indberetningerne stiger. 

 

Såfremt at der sker en større grad af vidensdeling, så vil de forpligtede enheder også opnå et større 

kendskab til resultatet af deres indrapportering, i form af anvendeligheden, nyttigheden og opfølg-

ningen, hvilket vil være medvirkende til at mindske transaktionsomkostningerne mellem parterne. 

Som den økonomiske analyse viste, så er størrelsen af transaktionsomkostninger særligt baseret på 
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403 Afsnit 2.8 En effektiv feedbackproces 



Side 115 af 130 

 

uvildige parter, der på nuværende tidspunkt ikke, i høj nok grad, formår at samarbejde i et omfang, 

således at der skabes et effektivt samarbejde.404 Ved at Hvidvasksekretariatet bliver forpligtet, så vil 

de indgå i samarbejdet og på den måde arbejde hen imod en Pareto-optimal tilstand, hvor de samlede 

transaktionsomkostninger mindskes. 

På den måde skal den information, der gives fra Hvidvasksekretariatet være med til at mindske den 

usikkerhed, som der opstår for forpligtede enheder, da de ikke på nuværende tidspunkt har tilstræk-

keligt kendskab til, hvad de skal indrapportere og herfor hellere overrapporterer. Hvis usikkerheden 

mellem parterne mindskes ved vidensudveksling, tages der højde for parternes opportunistiske ad-

færd, da der vil være fokus på at styrke samarbejdet fremfor, at der kun ageres profitmaksimerende.405 

Samtidig er usikkerheden vigtig i et område, hvor der er foretaget høje aktivspecifikke investeringer, 

hvilket er tilfældet for de forpligtede enheder. På den måde er det afgørende, at transaktionen mellem 

Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder fører til en struktur, som reducerer usikkerheden. 

Ved at forpligtede enheder får tydeligere information omkring deres indrapporteringer, så vil det 

samtidig sænke parternes usikkerhed og herved styrke relationen. 

 

4.3.5. Risikobaserede tilgang 

Et punkt der er nødvendigt at være opmærksom på i et område som hvidvask omhandler den risiko-

baserede tilgang. Det betyder, at det er nødvendigt at diskutere, hvorvidt lovspecificeringen tager 

højde for den risikobaserede tilgang. 

 

I den forbindelse kan der, som også påpeget i den juridiske analyse, stilles spørgsmålstegn ved, at den 

nuværende HVID § 29, stk. 5 i høj grad er baseret på betænkning nr. 1447 fra 2004, der vedrører 

Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet, mens den risiko-

baserede tilgang først blev indført i den danske hvidvasklov Lov 2017-06-08 nr. 651 med dens im-

plementering af det 4. Hvidvaskdirektiv. Af bemærkningerne hertil observeres det, at ved, at reglerne 

ændres til at være mere risikobaserede, så sættes rammerne for et mere fleksibelt system, hvor det 

dog kan diskuteres, hvorvidt dette er tilfældet med HVID § 29, stk. 5, der tager højde for hensyn, der 

blev vedtaget ved en regelbaseret lovgivning fremfor en risikobaseret lovgivning.406 På den måde kan 

en specificering af HVID § 29, stk. 5 siges at være mere i tråd med, hvad hensigten er med den 

risikobaserede tilgang. Den risikobaserede tilgang medfører, at det er nødvendigt, at de involverede 
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parter forstår det risikobillede de er en del af og på nuværende tidspunkt medfører den praksis, som 

der forekommer, at dette ikke er tilfældet. En præcisering af loven i henhold til, at Hvidvasksekreta-

riatet skal give feedback, med mindre efterforskningsmæssige hensyn taler imod, vil føre til, at de 

forpligtede enheder i højere grad forstår det nuværende risikobillede, hvilket vil styrke deres indsats 

mod hvidvask. 

 

4.4. Lovspecificeringens virkning 

Følgende afsnit har til formål at opsummere, hvilken virkning lovspecificeringen vil medføre. Samlet 

set forekommer det, at lovspecificeringen først og fremmest vil være mere i tråd med hensigten fra 

EU-retten, der tilsigter, at der så vidt muligt skal gives feedback til de involverede parter. Samtidig 

viser ovenstående diskussion, at relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder 

vil blive styrket på en række områder, hvor der vil være større fokus på vidensudveksling og en stig-

ning i kvaliteten af de indrapporteringer, som Hvid-

vasksekretariatet modtager. 

I henhold til de efficiens-hensyn, som blev diskuteret 

vedrørende Hvidvaskloven og HVID § 29, stk. 5 kan 

der argumenteres for, at lovspecificeringen stadig vil 

være Kaldor-Hicks-efficient, da det overordnede for-

mål med Hvidvaskloven stadig er at indføre regule-

ringsmæssige tiltag, der skal styrke bekæmpelsen af 

Hvidvask. På den måde kan ovenstående diskussion 

være med til at underbygge, at en lovspecificering af 

Hvid § 29, stk. 5 er med til at skabe et mere effektivt 

samarbejde mellem Hvidvasksekretariatet og de for-

pligtede enheder, således at begge parter er bedre klædt 

på til at bekæmpe Hvidvask. Samtidig kan der argumen-

teres for, at lovspecificeringen kan siges at være Pareto-optimal, da begge parter bliver stillet bedre 

end før lovspecificering. 

Det kan blive eksemplificeret med figur 11, der viser de forskelle aktørers nytte.407 Figuren viser det 

nuværende scenarie beskrevet i punktet 𝑈, hvor der kan argumenteres for, at nytten til 

 
407 Erling Eide og Endre Stavang (2018): ”Rettsøkonomi”, s. 109 

Figur 11 Kaldor-Hicks-effektivitet og Pareto-effektivitet 
efter lovspecificeringen med inspiration fra: Erling Eide 
og Endre Stavang (2018): Rettsøkonomi, s. 109 
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Hvidvasksekretariatet er større på bekostning af de forpligtede enheder. Lovspecificeringen vises i 

punktet 𝐹, hvorved Hvidvasksekretariatet skal give feedback, hvis efterforskningsmæssige hensyn 

ikke taler imod. I punktet 𝐹 vil der ske en Pareto-forbedring sammenlignet med punktet 𝑈, hvorfor 

lovspecificeringen ikke vil være til ulempe for nogen, men snarere til fordel for begge parter. Årsagen 

til, at der sker en Pareto-forbedring skal findes i, at parternes samarbejde styrkes, da parternes om-

kostninger falder, der sker en større grad af vidensudveksling og samtidig er lovspecificeringen i tråd 

med den risikobaserede tilgang. 

Lovspecificeringen af HVID § 29, stk. 5, der kan siges at skabe en mere Pareto-optimal tilstand, er 

samtidig relevant at holde op imod den overordnede eksternalitet i form af Hvidvask. Der kan argu-

menteres for, at et styrket samarbejde mellem Hvidvasksekretariatet og de forpligtede enheder vil 

styrke den indsats, som begge parter laver. På den måde vil de forpligtede enheder være bedre vidende 

og mere opmærksomme på mistænkelige transaktioner og samtidig vil Hvidvasksekretariatet mod-

tage færre indrapporteringer, men af højere kvalitet. Derfor kan de bruge deres ressourcer mere ef-

fektivt efter at finde de tilfælde af hvidvask og retsforfølge dem. 
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4.5. Delkonklusion 

Indeværende integrerede analyse er et udtryk for en vurdering af de administrative konsekvenser ved 

en lovspecificering af HVID § 29, stk. 5. På den måde blev det påvist, at der i Hvidvaskloven er flere 

hensyn, der er relevante at være opmærksomme på. Først og fremmest følger der et overordnet sam-

fundshensyn, der er i tråd med en Kaldor-Hicks-betragtning. Derudover følger det af HVID § 29, stk. 

5, at der åbnes op for mulighederne for at der kan ske forhandling, og dermed at der kan ske Pareto-

forbedringer, men at der på nuværende tidspunkt ikke er tale om en Pareto-optimal tilstand, da begge 

parter ikke er blevet stillet bedre. I den forbindelse lagde den integrerede analyse op til, at Hvidvask-

sekretariatet i højere grad skal være med til at bidrage til at mindske overrapportering som eksterna-

liteter, hvorfor det er nødvendigt, at disse også forpligtes til at give rettidig feedback til de forpligtede 

enheder. Forpligtigelsen af Hvidvasksekretariatet skal ske ved, at der sker en lovspecificering af 

HVID § 29, stk. 5 ved at præcisere yderligere, at Hvidvasksekretariatet er forpligtet, og dermed ikke 

blot ”kan”, men ”skal” give tilbagemelding til de forpligtede enheder med fokus på anvendeligheden 

og opfølgningen af de indrapporteringer, som Hvidvasksekretariatet modtager fra de forpligtede en-

heder. Lovspecificeringen vil medføre, at der kommer et større fokus på, at der skal ske vidensud-

veksling mellem parterne med fokus på, at relationen skal styrkes, mens den vil samtidig tage højde 

for, at efterforskningsmæssige hensyn, der gør, at der ikke kan gives feedback. 

 

Overordnet fører lovspecificeringen til, at transaktionsomkostningerne mindskes, da der vil være en 

mindre grad af usikkerhed for parterne, da de vil have fokus på at styrke deres samarbejde. På den 

måde vil en mindre grad af usikkerhed være bedre til at tage hånd om de høje aktivspecifikke inve-

steringer og herved medføre, at den opportunistiske adfærd for begge parters vedkommende håndte-

res. Samtidig vil frekvensen af indrapporteringer falde, da de forpligtede enheder vil have større kend-

skab til, hvad de skal være opmærksomme på, hvis Hvidvasksekretariatet skal give feedback.  

Hvidvasksekretariatet vil ligeledes modtage en højere kvalitet af indrapporteringer, da de forpligtede 

enheder er bedre klædt på til at forstå det risikobillede, som de opererer i. Lovspecificering kan her-

med også siges at være mere i overensstemmelse med den praksis, som der ønskes for EU-side, hvor 

der er fokus på, at der så vidt muligt skal gives feedback vedrørende anvendeligheden og opfølgnin-

gen af indrapporteringerne. Lovspecificeringen kan også siges at være Pareto-optimal, da begge par-

ter reelt set stilles bedre. På den måde kan lovspecificeringen siges at leve op til det normative Coase-

teorem, hvor lovspecificeringen medfører, at transaktionsomkostningerne parterne imellem mind-

skes. 
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Kapitel 5 – Konklusion 

Formålet med afhandlingen har været at undersøge relationen mellem Hvidvasksekretariatet og de 

forpligtede enheder ud fra en juridisk, økonomisk samt integreret vinkel. Sammenfattende er det ble-

vet udledt, at der på nuværende tidspunkt ikke er tale om et optimalt effektivt samarbejde, hvilket 

særligt skyldes parternes opportunistiske adfærd, hvor begge parter har fokus på at profitmaksimere. 

 

I den juridiske analyse blev det overordnede formål i Hvidvaskloven udledt til, at der skal indføres 

reguleringsmæssige tiltag, der er med til at bekæmpe hvidvask. Af HVID § 29, stk. 5 fremgår, at 

Hvidvasksekretariatet kan, hvis efterforskningsmæssige hensyn m.v. ikke taler imod, give de forplig-

tede enheder meddelelse om status i sagen. Af lovforarbejder til HVID § 29, stk. 5 udgjorde de efter-

forskningsmæssige hensyn særligt en konkret afvejning af hensynet til den mistænkte eller sigtede op 

imod hensynet af de forpligtede enheders behov for tilbagemelding. Endvidere blev det udledt, at 

uanset bestemmelsens formulering ”kan” så ”skal” der så vidt muligt gives tilbagemelding.  

Hvidvaskloven herunder HVID § 29, stk. 5 bygger på Betænkningen 2004 om Hvidvaskloven. Pro-

blematikken her er, at betænkningen tager udgangspunkt i en regelbaseret tilgang og ikke en risiko-

baseret tilgang, hvilket kan føre til, at HVID § 29, stk. 5 ikke formår at indramme det risikobillede, 

som løbende ændres. Cirkulæret blev inddraget som et yderligere fortolkningsbidrag, da denne im-

plementerer dele af det 4. Hvidvaskdirektiv herunder artikel 46, stk. 3. I cirkulæret understreges, at 

der så vidt muligt skal gives feedback vedrørende anvendeligheden af og opfølgningen på indrappor-

teringerne fra de forpligtede enheder. 

 

Resultaterne fra den danske del blev holdt op imod det 4. Hvidvaskdirektiv, som Hvidvaskloven im-

plementerer. Formålet med det 4. Hvidvaskdirektiv fandtes foreneligt med den danske Hvidvasklov, 

dog med den modificering, at de reguleringsmæssige tiltag ikke skal være til unødvendig gene for 

virksomheder. Af artikel 46, stk. 3 fra det 4. Hvidvaskdirektiv, der implementerer HVID § 29, stk. 5, 

fandtes det i tråd med Cirkulæret, at der så vidt muligt skal gives rettidig feedback vedrørende anven-

deligheden af og opfølgningen på de forpligtede enheders indrapporteringer. På den måde understre-

ger EU-retten nærmere, hvorfor og hvad der skal gives feedback på, hvorimod Hvidvaskloven har 

fokus på, hvornår der kan gives feedback. 

En effektiv feedbackproces fandtes ud fra flere relevante rapporter at have fokus på, at der skal gives 

feedback til de forpligtede enheder, så de får kendskab til nyttigheden af deres indrapporteringerne. 

Samtidigt medfører feedbacken, at kvaliteten højnes på indrapporteringerne til Hvidvasksekretariatet.  
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I praksis fandtes Hvidvasksekretariatets feedback til at være af generel karakter, og der er dermed 

ikke, i tilstrækkeligt omfang, fokus på at give feedback vedrørende anvendeligheden af og opfølgnin-

gen på de konkrete underretninger. Den danske praksis fandtes derfor ikke forenelig med den praksis, 

som følger af det 4. Hvidvaskdirektiv samt rapporterne fra SRNA og FAFT. Den danske lovgivning 

tager heller ikke højde for den risikobaseret tilgang, hvilket har medført, at HVID § 29, stk. 5 ikke 

bidrager til, at Hvidvasksekretariatet beskriver, hvilke risikofaktorer, som de forpligtede enheder skal 

have særligt kendskab til, samt at de reguleringsmæssige tiltag i bestemmelsen dermed heller ikke 

skaber de bedste betingelser for en effektiv bekæmpelse af hvidvask. 

 

Af den økonomiske analyse blev det udledt, at reguleringen af Hvidvask har fulgt Pigou’s tilgang, 

hvilket betyder, at de forpligtede enheder skal overvåge og indrapportere mistænkelige transaktioner. 

Det førte til en analyse af, hvorvidt reguleringen har ført til en ny afledt eksternalitet i form af over-

rapportering. Det blev med udgangspunkt i Williamsons transaktionsomkostningsteori udledt, at 

overrapportering udgør en ny afledt eksternalitet. De høje aktivspecifikke investeringer og en høj 

grad af usikkerhed fører til, at parter agerer efter deres opportunistiske adfærd, hvilket er at profit-

maksimere. For de forpligtede er det profitmaksimerende at overrapportere, mens det er profitmaksi-

merende for Hvidvasksekretariatet at bruge færrest omkostninger på at give feedback. For at løse 

denne eksternalitet blev der først taget udgangspunkt i Előd Takáts Crying Wolf artikel, der nemlig 

omhandler problematikken ved, at den nuværende lovgivning og det tilsvarende høje sanktionsniveau 

fører til, at bankerne overrapporter. Takáts løsning havde fokus på, at enten skal sanktionsniveauet 

sænkes eller så skal der pålægges en afgift for hver gang de forpligtede enheder indrapporter. Det 

blev kritiseret, at der igen udelukkende er fokus på regulering af de forpligtede enheder, da løsning 

ikke tager højde for, at eksternaliteter har flere facetter og derfor er det nødvendigt, at begge parter, 

der er med til at producere eksternaliteten, samtidig skal være med til afhjælpe den.  

For at behandle overrapportering som eksternalitet er det nødvendigt, at Hvidvasksekretariatet skal 

inddrages i løsningen. Hertil blev der sondret mellem forhandling i henhold til det stærke Coase-

teorem og beskatning i henhold til Pigou’s tilgang. 

Størrelsen af transaktionsomkostning førte til, at Coase-teoremet ikke findes anvendeligt, hvorfor det 

blev undersøgt, hvorvidt Pigou’s tilgang var anvendelig. Pigou’s tilgang fandtes heller ikke at være 

anvendelig, da der med udgangspunkt i Parisis formel fandtes, at der vil være for mange omkostninger 

ved at skulle ændre på lovgivningen løbende i et volatilt område som Hvidvask. Derfor kræver en 

lovspecificering, at denne er af generel karakter. Slutteligt blev det normative Coase-teorem inddraget 
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som en mellemvej mellem forhandling og beskatning. Det blev fastslået, at den nuværende lovgivning 

skal skrues sådan sammen, at transaktionsomkostninger mindskes. Det skal ske med fokus på, at 

Hvidvasksekretariatet også skal inddrages i denne lovspecificering for at skabe en Pareto-optimal 

situation for begge parter. 

 

Med henblik på at danne et funktionalistisk udtryk fra både den juridiske og økonomiske konklusion 

fandtes der af den integrerede analyse, at der er flere hensyn, der skal tages stilling til ved udform-

ningen af HVID § 29, stk. 5. Hvidvaskloven har en overordnet samfundsvinkel, der tager udgangs-

punkt i en Kaldor-Hicks betragtning, som er nødvendig at være opmærksom på. Derudover viser 

HVID § 29, stk. 5, at der er mulighed for at opnå en Pareto-forbedring, da lovgivningen åbner op for 

muligheden for, at parterne kan samarbejde omkring de indrapporteringer, som der kommer til Hvid-

vasksekretariatet. Problemet er dog, at man i dansk praksis har misforstået, hvad der har været tiltænkt 

på EU-niveau og herudfra gives der dermed ikke tilstrækkelig feedback. Derfor blev det i den inte-

grerede analyse diskuteret, hvordan det er muligt at skrue lovgivningen sammen, således at transak-

tionsomkostningerne mindskes og herved skabe Pareto-forbedringer. Først og fremmest er det nød-

vendigt, at Hvidvasksekretariatet også bliver forpligtet til at indgå i samarbejdet. Hertil blev der ar-

gumenteret for, at det er nødvendigt, at der sker en lovspecificering af HVID § 29, stk. 5, således at 

Hvidvasksekretariatet skal, så længe efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod, give feedback. 

På den måde vil Hvidvasksekretariatet blive forpligtet til i højere grad at indgå i samarbejdet. Samti-

dig blev der argumenteret for, at det vil have flere positive konsekvenser for begge parter, således at 

det kan skabe en Pareto-optimal tilstand. Det viste sig ved, at begge parter vil opleve, at deres trans-

aktionsomkostninger mindskes. De forpligtede enheder vil få et større kendskab til, hvad de skal være 

opmærksomme på samtidig med, at Hvidvasksekretariatet vil skulle bruge færre ressourcer på at gen-

nemgå mange underretninger, hvor der ikke er mistænkelige forhold. Derfor vil lovspecificeringen 

også mindske parternes usikkerhed, da løbende feedback er med til at styrke denne relation. Feed-

backen fra Hvidvasksekretariatet vil på den måde være med til at højne kvaliteten af de indrapporte-

ringer, der foretages, hvilket vil være til stor gavn for en effektiv feedbackproces. Desuden vil lovspe-

cificering i højere grad være i overensstemmelse med EU-retten, hvor der skal være fokus på anven-

delse og opfølgningen af indrapporteringerne. Derudover vil der i højere grad blive taget højde for 

den risikobaseret tilgang, da løbende feedback til Hvidvasksekretariatet vil føre til, at de forpligtede 

enheder i højere grad forstår det risikobillede de udsættes for, og dermed få bedre kendskab til, hvad 

de skal være opmærksomme på. 
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Kapitel 6 - Perspektivering 

På trods af, afhandlingens omfattende bidrag til forståelsen af feedbackprocessen mellem Hvidsekre-

tariatet og de forpligtede enheder, udgør dette alene et delelement af et komplekst system. Af dette 

system findes der flere områder, som også kunne være relevante at behandle. Derfor har følgende 

perspektivering til formål at sætte afhandlingens diskussion i perspektiv op imod andre relevante 

aspekter af en effektiv bekæmpelse af hvidvask. 

 

Først kunne det være relevant at undersøge nærmere, om det er et generelt tegn, at Danmark har 

misforstået den praksis, som EU-retten agter at fastsætte. 

 

Et andet relevant aspekt, som i høj grad er med til at påvirke feedbackmekanismen mellem Hvidvask-

sekretariatet og de forpligtede enheder, er den efterfølgende relation mellem Hvidvasksekretariatet 

og andre relevante myndigheder, herunder SØIK, PET og politikredsene. Det skyldes, at hvis Hvid-

vasksekretariatet vurderer, at der skal ske yderligere efterforskning med henblik på eventuel tiltale, 

så fremsendes underretningen fra de forpligtede enheder til den relevante myndighed, der skal stå for 

efterforskningen. Af Hvidvaskloven følger der, at disse skal give feedback til Hvidvasksekretariatet, 

men det er en proces, der også er blevet kritiseret flere steder blandt andet i Rigsrevisionens Beretning 

om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvor det fandtes, at de relevante myn-

digheder ikke, i tilstrækkeligt omfang, giver tilbagemeldinger til Hvidvasksekretariatet, hvilket ellers 

er et vigtigt led i deres indsats forinden at de kan give feedback til de forpligtede enheder. Endvidere 

har landet politikredse fået kritik for ikke at have ressourcer nok til efterforske de fra Hvidvasksekre-

tariatet videregivne sager.408 Relationen vil derfor være et område, der kan undersøges nærmere. 

 

Endvidere kunne det være særligt relevant at undersøge mulighederne for at skabe lukkede og sikre 

informationskanaler i dette komplekse system, eftersom at det medfører en endnu større mulighed for 

at parterne vil kunne give mere specifik feedback. 

 

Til sidst kunne det også være interessant at undersøge den efterfølgende effekt, der ville forekomme, 

når de forpligtede enheder endelig får den nødvendige feedback fra Hvidvasksekretariatet, og dermed 

om de kan finde ud af at forholde sig til og anvende denne viden til noget brugbart, eller om de fortsat 

vil overrapportere i en vis grad? 

 
408 Ritzau (2020, 24. januar). Politikredse ville ikke have forslag til hvidvask-efterforskninger. Kristeligt dagblad 
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