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Høring over forslag til lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål 
til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sender hermed udkast til lov om ad-
gang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kol-
lektive interesser i høring. 
 
Formålet med lovforslaget er at gennemføre Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv (EU) 2020/1828 af 25. november 2020 om adgang til anlæg-
gelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser 
og ophævelse af direktiv 2009/22/EF, der skal sikre, at der på EU-plan og 
på nationalt plan findes en effektiv og virkningsfuld processuel ordning for 
anlæggelse af gruppesøgsmål om påbud og genopretning, der er tilgænge-
lig for forbrugere i alle medlemsstater.  
 
Lovforslaget indeholder bestemmelser om godkendelse af myndigheder og 
organisationer, der kan anlægge gruppesøgsmål om påbud og genopretning 
mod erhvervsdrivende, der overtræder visse EU-retlige bestemmelser. 
Godkendte myndigheder og organisationer kan anlægge nationale gruppe-
søgsmål ved domstolene her i landet samt grænseoverskridende gruppe-
søgsmål ved retsinstanser og forvaltningsmyndigheder i andre medlems-
stater.  
 
Lovforslaget indeholder videre bestemmelser om godkendte myndigheders 
og organisationers oplysningspligt vedrørende de gruppesøgsmål, de har 
besluttet at anlægge ved domstolene, status for disse gruppesøgsmål og re-
sultatet heraf.  
 
Lovforslaget indeholder desuden processuelle regler for gruppesøgsmål 
om påbud og gruppesøgsmål om genopretning på de områder, hvor direk-
tivet afviger fra retsplejelovens almindelige regler om borgerlige sager. 
 
Endelig indeholder lovforslaget bestemmelser om godkendte organisatio-
ners mulighed for tredjepartsfinansiering og opkrævning af et gebyr fra 
forbrugere, der tilmelder sig et konkret gruppesøgsmål om genopretning.  
 
Der tages forbehold for lovtekniske ændringer i det offentliggjorte udkast 
til loven, der er vedhæftet med høringslisten. Høringsmaterialet er ligele-
des offentliggjort på høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk.  
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal anmode om at modtage eventu-
elle bemærkninger til lovforslaget senest den 18. august 2022. Bemærk-
ninger bedes sendt til Lea Ørum Molsted, ltm@kfst.dk og Kristina Ager-
bæk Riber, kar@kfst.dk og Søren Boisen Westh, soewes@em.dk. 
 
Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Lea Ørum Molsted 
ltm@kfst.dk eller Kristina Agerbæk Riber, kar@kfst.dk. 
 
Lovforslaget forventes at træde i kraft den 25. juni 2023. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Lea Ørum Molsted 
Fuldmægtig 
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