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stk. 1) 367

7.3.2 Krav om retskendelse (§ 27, stk. 2) 368
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somheden (§ 27, stk. 3) 368
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handlers lokaler (§ 27, stk. 4) 372
7.3.5 Forbrugerombudsmanden kan indsamle en kopi af data-

indholdet fra elektroniske medier (§ 27, stk. 5) 372
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7.3.6 Forbrugerombudsmanden kan forsegle relevante forret-
ningslokaler og oplysninger (§ 27, stk. 6) 374

7.3.7 Forbrugerombudsmanden kan medtage de oplysninger 
eller det medium, hvorpå oplysningerne befinder sig, med 
henblik på kopiering (§ 27, stk. 7) 375

7.3.8 Forlængelse af fristerne samt politiets bistand (§ 27, stk. 8 
og stk. 9) 376
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7.4.1 Forbrugerombudsmanden skal ved forhandling søge at 

påvirke de erhvervsdrivende til at handle i overensstem-
melse med markedsføringsloven (§ 28, stk. 1) 377

7.4.2 Tilsidesættelse af tilsagn afgivet af den erhvervsdrivende 
som led i en forhandling med Forbrugerombudsmanden 
(§ 28, stk. 2) 378

7.5 Forbrugerombudsmandens udstedelse af retningslinjer 
(§ 29) 379
7.5.1 Formålet med Forbrugerombudsmandens udstedelse af 

retningslinjer (§ 29, stk. 1) 380
7.6 Forhåndsbesked (§ 30) 382

7.6.1 Forbrugerombudsmanden kan på begæring afgive for-
håndsbesked om sit syn på lovligheden af påtænkte mar-
kedsføringsforanstaltninger (§ 30, stk. 1) 382

7.6.2 En forhåndsbesked binder Forbrugerombudsmanden 
(§ 30, stk. 2) 387

Kapitel 8 
Retsforfølgning, forbud, påbud og erstatning 389

8.1 Retsforfølgning (§ 32) 389
8.1.1 Enhver med retlig interesse deri kan anlægge sag om for-

bud, påbud, erstatning og vederlag (§ 32, stk. 1) 389
8.1.2 Forbrugerombudsmanden kan meddele påbud, hvis en 

handling klart er i strid med loven, og handlingen ikke 
kan ændres ved forhandling (§ 32, stk. 2) 391

8.1.3 Påbuddets indbringelse for domstolene (§ 32, stk. 
3-6) 392

8.2 Informationspligt om forældelse (§ 33) 393
8.3 Erstatningssøgsmål (§ 34) 397
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8.4 Gruppesøgsmål (§ 35) 398
8.5 Foreløbigt forbud (§ 36) 399

8.5.1 Forbrugerombudsmanden kan nedlægge foreløbige for-
bud, når der er øjensynlig fare for, at formålet med et for-
bud ellers vil forspildes (§ 36, stk. 1) 399

8.5.2 Frist for bortfald af et foreløbigt forbud (§ 36, stk. 2) 400
8.6 Straf og påtale (§ 37) 400

8.6.1 Der straffes med bøde eller fængsel op til 4 måneder, hvis 
en erhvervsdrivende overtræder et forbud eller påbud 
(§ 37, stk. 1) 401

8.6.2 Bødestraf, medmindre højere straf følger af anden lov-
givning, hvis der meddeles urigtige eller vildledende op-
lysninger til Forbrugerombudsmanden (§ 37, stk. 2) 402

8.6.3 Bødestraf (§ 37, stk. 3) 402
8.6.4 Overtrædelser, der er undergivet privat påtale, herunder 

om bødestørrelser (§ 37, stk. 4) 402
8.6.5 Særlige strafbestemmelser (§ 37, stk. 5-7) 404

8.7 Forbrugerombudsmanden kan udstede administrative bødefor-
læg (§ 38) 405
8.7.1 Forbrugerombudsmandens kompetence til at udstede 

 administrative bødeforlæg (§ 38, stk. 1-3) 406
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Stikordsregister 409
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