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Erhvervsstyrelsen 

Att.: Carina Gaarde Sørensen 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

16. august 2017 

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale 

Virksomhedsregister og forskellige andre love 

Dansk Erhverv har modtaget Erhvervsstyrelsens mail af 10. juli 2017 vedrørende ovenstående hø-

ring og vi skal hermed komme med vores bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

 

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister 

Administrative byrder er en belastning for de danske virksomheder og svækker virksomhedernes 

konkurrenceevne. Dansk Erhverv har derfor med tilfredshed noteret, at der i forslaget til lov om 

ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister lægges op til, at det skal være lettere aftage 

og videredistribuere data fra CVR om reklamebeskyttede enheder, samtidig med at værdien af re-

klamebeskyttelsen ikke reduceres. 

 

Dansk Erhverv er bekendt med, at der i andet regi er overvejelser om at lade reklamebeskyttelsen 

i CVR overgå til de samme regler, der finder anvendelse på CPR-registrets Robinsonliste. Vi kan 

ikke bakke op om en sådan sammenlægning, da der er en væsentlig forskel på det beskyttelsesbe-

hov, der gælder for henholdsvis forbrugere og erhvervsvirksomheder og det giver derfor ikke me-

ning, at de er underlagt de samme regler. 

 

Vi bakker op om den foreslåede ændring i CVR-loven, der vil medføre, at personer med adresse-

beskyttelse i CPR-registret ikke vil få offentliggjort deres privatadresse i CVR-registret, men at 

disse adresser alene udleveres til personer, der kan dokumentere en berettiget kreditorinteresse. 

 

For så vidt angår den foreslåede ændring til § 18, stk. 7, så kan Dansk Erhverv støtte, at der kan 

gives mulighed for at også private kan indhente oplysninger om det præcise antal ansatte i virk-

somhed. Det må dog ikke medføre øgede administrative byrder for virksomhederne i form af for 

eksempel øgede indberetningskrav.  

 

Selskabsloven 

Ingen bemærkninger 
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Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

Ingen bemærkninger 

 

SE-loven 

Ingen bemærkninger 

 

Revisorloven 

Ingen bemærkninger 

 

Restaurationsloven 

Virksomhedernes retsstilling og retssikkerhed er vigtig og derfor giver det god mening, at der sid-

der en uafhængig jurist eller advokat i bevillingsnævnet med henblik på netop at sikre virksomhe-

derne. Dette gør sig særligt gældende i København, hvor der behandles mange bevillingssager. På 

den baggrund kan Dansk Erhverv ikke umiddelbart bakke op om forslaget om at fjerne kravet om 

en uvildig jurist eller advokat i Bevillingsnævnet i Københavns Kommune. 

 

Dansk Erhverv støtter den foreslåede ændring i restaurationsloven § 27, stk. 2, nr. 1. Det skal dog 

bemærkes, at denne bestemmelse med fordel kunne træde i kraft allerede ved lovens vedtagelse. 

 

Specifikke bemærkninger 

 

§ 8, stk. 2 – ikrafttrædelsestidspunkt 

Dansk Erhverv opfordrer til, at den foreslåede bestemmelse i lovforslaget § 8, stk. 2 ændres som 

følger: 

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 14-16 og §§ 2-5 og 

§ 7, nr. 2. 

 

Ved at tilføje ”og § 7, nr. 2” vil den foreslåede ændring til restaurationslovens § 27, stk. 2, nr. 1 

kunne træde i kraft allerede ved lovens vedtagelse således, da der ikke er noget sagligt grundlag 

for først at lade bestemmelsen træde i kraft 1. januar 2018. 

 

Med venlig hilsen 

Bo Dalsgaard 

Chefkonsulent 

 


