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Høring over udkast til forslag til lov om epidemier mv. (epidemiloven) 

 

Dansk Erhverv har den 22. december modtaget ovenstående forslag i høring og bemærker, at lov-

forslaget samtidigt er fremsat for Folketinget den 22. december 2020, og at den offentlige høring 

således sker parallelt hermed.  

 

Dansk Erhverv bemærker desuden at lovforslaget udmønter en politisk aftale som et bredt flertal i 

Folketinget bestående af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne 

Zimmer (UFG) indgik den 18. december 2020 om en ny epidemilov. 

 

Dansk Erhverv vil i denne høring alene komme med bemærkninger vedr. Epidemikommissionen 

og ekspropriationsbestemmelsen (§60). For øvrige bemærkninger henviser Dansk Erhverv til sit 

høringssvar a 13. november 2021.  

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv finder det stærkt problematisk, at man ikke i genindfører en erstatningsbestem-

melse svarende til den tidligere epidemilovs § 27 (jf. LBK nr. 1026 af 1. oktober 2019). Erhvervsli-

vet bør have krav på erstatning fra det offentlige for tab i forbindelse med forebyggende foran-

staltninger for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare sygdomme. Det er ikke 

rimeligt, at erhvervslivet skal bære så store tab, som det er tilfældet under den aktuelle Corona-

epidemi.  

 

Dansk Erhverv foreslår, at erhvervslivets organisationer inddrages direkte i den ministerielle ar-

bejdsgruppe, som ifølge den politiske aftale skal nedsættes for at udarbejde principper for kom-

pensation i forbindelse med foranstaltninger, der ikke har karakter af ekspropriation.  

 

 

Specifikke bemærkninger 

§ 7 Epidemikommissionen 

Dansk Erhverv finder det hensigtsmæssigt, at der i indeværende lovforslag, gives mulighed for at  
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Epidemikommissionen kan invitere andre personer til at deltage i møder, herunder repræsentan-

ter for andre myndigheder, andre særligt sagkyndige og interesseorganisationer. 

 

Dansk Erhverv foreslår dog, at bestemmelsen om Epidemikommissionen ændres således, at der 

også udpeges en fast gruppe af rådgivere bestående af et bredt udsnit af relevante både offentlige 

og private aktører, der til enhver tid bistår Epidemikommission med viden og rådgivning.  

 

§ 60 – ekspropriation  

Dansk Erhverv noterer sig, at der ikke er sket en ændring i bestemmelsen vedrørende ekspropria-

tion (§60), hvilket Dansk Erhverv finder stærkt problematisk.  

 

Dansk Erhverv henviser også i denne forbindelse til sit høringssvar af 13. november 2021, hvoraf 

det fremgår, at Dansk Erhverv ikke kan støtte bestemmelsen i dens nuværende affattelse på dette 

punkt. Dansk Erhverv foreslår fortsat, at man genindfører en erstatningsbestemmelse svarende til 

den tidligere epidemilovs § 27 (jf. LBK nr. 1026 af 1. oktober 2019). 

 

Denne bestemmelse havde følgende indhold:  

 

”Hvis der i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger, der iværksættes i medfør af denne 

lovs kapitel 3 for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare sygdomme, påføres 

nogen tab, har vedkommende krav på erstatning herfor fra det offentlige. 

Stk. 2. Størrelsen af en erstatning i medfør af stk. 1 fastsættes af epidemikommissionen efter for-

handling med skadelidte. Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningspligten eller erstat-

ningens størrelse, påhviler det kommissionen at indbringe erstatningsspørgsmålet for domsto-

lene.” 

 

Vedrørende den politisk aftale 

Dansk Erhverv anerkender, at folketingets partier i forbindelse med den politiske aftale har be-

sluttet, at i forbindelse med foranstaltninger, der ikke har karakter af ekspropriation, skal regerin-

gen nedsætte en arbejdsgruppe bestående af økonomiske eksperter og ministerierepræsentanter. 

Arbejdsgruppen får til opgave at udarbejde principper for kompensation, som vil kunne tilgodese 

berørte virksomheder, lønmodtagere samt kultur- og fritidslivet i tilfælde af smittereducerende 

foranstaltninger, og som samtidig mindsker risikoen for, at samfundsøkonomien fastlåses, og an-

dre utilsigtede skadevirkninger. 

 

Dansk Erhverv foreslår at erhvervslivets organisationer indgår direkte i den ministerielle arbejds-

gruppe og ikke alene i følgegruppen som foreslået.  

 

Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

Katrina Feilberg 

Sundhedspolitisk chef  
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