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Justitsministeriet 
Lovafdelingen 

 

Sendt pr. mail til: lovkvalitetskontoret@jm.dk 

18. august 2017 

Dansk Erhvervs høringssvar over udkast til ”Vejledning om lovkvalitet” 

Dansk Erhverv konstaterer, at Justitsministeriet ikke har fundet det relevant at høre erhvervsor-

ganisationer og øvrigt civilsamfund ifm. revisionen af vejledningen. Da vejledningen har stor be-

tydning for den samlede danske lovkvalitet, herunder høringsfrister for netop civilsamfundet, vil 

Dansk Erhverv hermed alligevel give vore bemærkninger til udkastet. 

 

Som anført i forslagets afsnit 6.1.5 er formålet med Høringsportalen netop at give interesserede 

borgere, virksomheder og organisationer en digital indgang til lovforslag mv. samt høringssvar, 

således, at der skabes åbenhed i lovgivningsprocessen. 

  

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er af den opfattelse, at vejledningen også bør omfatte bekendtgørelser. Det er ge-

nerelt uholdbart, hvis bekendtgørelser, som udgør en stor del af den danske erhvervsregulering, 

ikke behandles med samme granskning som love og lovbekendtgørelser.  

 

Det er ikke udtrykkeligt klart i det på høringsportalen fundne udkast, hvorvidt bekendtgørelser er 

omfattet af vejledningen. I den gældende vejledning fra 2005 er det kun love og lovbekendtgørel-

ser som er omfattet (jf. indledningen, 2. afsnit på side 61). I det foreliggende udkast, er der en lang 

række passager som understøtter, at intentionen er at omfatte bekendtgørelser (fx 5. afsnit side 

37, 3. afsnit side 38 og 5. afsnit side 150). Det er centralt at bekendtgørelser underlægges samme 

vurderinger fx ift. de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering, og at 

dette sammenfattes i implementeringsskemaerne/de sammenfattende skemaer, når der udfærdi-

ges bekendtgørelser.  

 

Dansk Erhverv forstår vejledningen (i sammenhæng med Guide til ministerier vedrørende arbej-

det i regeringens EU-implementeringsudvalg og Implementeringsrådet, særligt dennes fodnote 1 

på side 8 der bemærker, at ”dog finder vejledningens grænseværdier ikke anvendelse” med hen-

visning til definitionen i Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger) således, at 

                                                           
1 Vejledning om lovkvalitet (2005). Justitsministeriet. http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/vejled-

ning%20om%20lovkvalitet.pdf  

http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/vejledning%20om%20lovkvalitet.pdf
http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/vejledning%20om%20lovkvalitet.pdf
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de generelle erhvervsøkonomiske grænser (4 og 10 mio. i hhv. administrative og efterlevelsesbyr-

der og ved byrder for enkeltvirksomheder på over 100.000 kr. i gennemsnit) ikke gælder ift. de 

forpligtelser udkastet   

 

Dansk Erhverv ønsker generelt en bedre lovforberedelse, hvor følgende initiativer særligt bør 

fremhæves:   

 
1. Øget brug af lovforberedende udvalg med inddragelse af virksomheder og interesseorga-

nisationer 
2. ”Følg eller forklar”-princip i implementeringen af EU-lovgivning, hvor anbefalingerne fra 

et lovforberedende udvalg bestående af berørte aktører skal følges, og eventuelle afvigel-
ser fra disse anbefalinger eksplicit skal forklares.  

3. En styrkelse af høringsinstitutionen gennem mere ensartede krav på tværs af ressortom-
råder og højere krav til kvaliteten af høringsmaterialet 

4. Høringer skal have en svarfrist på mindst 20 arbejdsdage og ved kortere frister skal dette 

eksplicit begrundes 
5. Styrkelse af konsekvensberegningerne  

6. Øget præcision i de forslag, som er i høring. Upræcist indhold fører både til detalje-og lov-

tekniske problemer og manglende forståelse hos virksomhederne. Fx når momsloven om-

fatter ”magasiner, tidsskrifter og lignende”, hvor ordet ”lignende” ikke er præciseret. 
 
Udover disse krav til processen bør man fra politisk side i højere grad tilstræbe at:  
 

7. Undgå brugen af samlelovgivning  
8. Øge brugen evalueringsklausuler  
9. Øge brugen af solnedgangsklausuler 

 

 

Specifikke bemærkninger 

 

Af afsnit 2.7.9. (Revisionsbestemmelse) fremgår, at det efter omstændighederne kan være hen-

sigtsmæssigt at indsætte en bestemmelse, hvorefter der i et nærmere angivet folketingsår skal 

fremsættes forslag om revision af loven. 

Dansk Erhverv anbefaler øget brug af revisionsbestemmelser for at sikre om en given regulering 

har haft den ønskede effekt. Derigennem sikres, at en evaluering tidsmæssigt sker uafhængig af 

aktuelle politiske dagsordener.  

 

Af afsnit 2.7.10. (Udløbsbestemmelse, solnedgangsklausul) fremgår, at det efter omstændighe-

derne kan være hensigtsmæssigt at tidsbegrænse en lovs gyldighedsperiode. 

Dansk Erhverv anbefaler at bl.a. konkurrencebegrænsende regler og erhvervsstøtteordninger som 

hovedregel behæftes med en udløbsbestemmelse. Dette vil kunne fremme en skarpere og mere 

målrettet finanspolitisk prioritering, hvor effekten af en given ordning løbende vurderes i forhold 

til alternativer. 
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I forslaget anføres som argument imod anvendelsen af udløbsbestemmelser, at dette dels kan 

skabe usikkerhed hos berørte parter, virksomheder mv. samt at det forudsætter at fagministeriet 

har fuldt overblik over, hvilken lovgivning der i givet fald udløber hvornår, således at der om nød-

vendigt kan tages nye initiativer inden gyldighedsperiodens udløb.  

 

Dansk Erhvervs opfattelse er, at udløbsbestemmelser netop giver anledning til en saglig evalue-

ring af en given regulerings effekt samt anbefalinger til evt. regulering efter en given ordnings ud-

løb. Dansk Erhverv mener, at det burde være muligt for fagministerier at sikre interne processer 

som løbende sikrer monitorering af både kommende udløbs- og revisionsbestemmelser. 

  

Af sektion 2.8.4. (økonomiske konsekvenser for det offentlige) fremgår det i 2. afsnit side 145, at 

”hvis et lovforslag indeholder bemyndigelser til en minister, bør det oplyses, om udnyttelsen af 

disse bemyndigelser kan forventes at få selvstændige økonomiske konsekvenser”. Dansk Erhverv 

finder det centralt, at sådanne forventninger oplyses i lovgivningsprocessen – også når der er tale 

om de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Dansk Erhverv mener således, at en lignende formule-

ring bør indsættes i sektion 2.8.6. (økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet). 

 

Af afsnit 2.8.6. (Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet) fremgår, at Lov-

forslagets bemærkninger bør indeholde en vurdering af de økonomiske og administrative konse-

kvenser for erhvervslivet. 

Dansk Erhverv bifalder vejledningens krav om kortlægning af konsekvenser, såfremt disse over-

stiger henholdsvis 4 mio. kr. i administrative konsekvenser eller 10 mio. kr. i øvrige efterlevelses-

konsekvenser. Det er vigtigt, at der derfor sker en effektiv håndhævelse af kravene om, at konse-

kvensvurderingen skal foreligge forud for høringen og fremgå heraf. Konsekvensanalyser skal 

som hovedregel indbefatte inddragelse af berørte aktører.  

 

Af sektion 2.8.9. (forholdet til EU-retten) fremgår det i 3. afsnit side 157, at ”er der dele af lov-

forslaget, som ikke vedrører opfyldelse af EU-retlige krav, skal det klart fremgå, hvilke dele af lov-

forslaget der er ’EU-relevante’, og hvilke der ikke er”. Dansk Erhverv mener, at det samme princip 

bør være gældende for bekendtgørelser. Dansk Erhverv finder således, at samme formulering bør 

fremgå eksplicit af vejledningen ift. bekendtgørelser. 

 

Af sektion 2.8.9. fremgår i 1. afsnit på side 158, at ”det altid skal fremgå udtrykkeligt af lovforsla-

gets bemærkninger, hvis lovforslaget ikke lever op til de fem principper for implementering af er-

hvervsrettet EU-regulering”. Dansk Erhverv bakker fuldt op om dette. Dansk Erhverv finder det 

samtidig helt centralt, at det samme gør sig gældende, når der udarbejdes bekendtgørelser. En 

manglende overholdelse af de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering 

er ubetinget lige så relevant for regulering som indføres via bekendtgørelser som via love. Dette 

skal særligt ses i relation til 1. afsnit på side 159, hvor det fremgår at,  

 

”En bestemmelse i lovforslaget, der udelukkende indeholder en bemyndigelse til at im-

plementere EU-retsakter ved bekendtgørelse, herunder med implementering i strid 
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med de fem principper, skal ikke beskrives i afsnittet om forholdet til EU-retten. Det 

kan efter omstændighederne i stedet være relevant at medtage under bemærkningerne 

til bemyndigelsesbestemmelsen, hvis det er hensigten, at der skal være adgang til at 

udstede en bekendtgørelse med implementering i strid med de fem principper. Ligele-

des skal der sættes kryds ved ’ja’ i rubrikken om overholdelse af de fem principper.”  

 

Dansk Erhverv finder, at vejledningen, modsat udkastet, bør indeholde en forpligtelse til at med-

tage det i bemyndigelsesbestemmelsen, samt, i det omfang at det forventeligt vides på daværende 

tidspunkt, i bemærkningerne til lovforslaget. Dansk Erhverv har forståelse for, at der i det kon-

krete sammenfattende skema til lovforslaget vil skulle sættes kryds ved ”ja” i rubrikken om over-

holdelse af de fem principper, men understreger at de følgende bekendtgørelser skal have deres 

eget sammenfattende skema – her vil der så skulle sættes kryds ved ”nej” i rubrikken om overhol-

delse af de fem principper.  

 

Det fremgår af sektion 2.8.9., 4. afsnit side 158 ”, at de fem principper omfatter mere end egentlig 

overimplementering”. Herefter gentages den snævre definition af overimplementering som for 

nuværende gælder jf. skrivelse nr. 9719 af 11/07/2016. Dansk Erhverv stiller sig uforstående over 

for, hvorfor denne definition nævnes i udkastet til vejledningen, da definitionen ikke længere no-

gen betydning har (der er ingen forskrift om at dette bemærkes eller anføres nogen steder, da de 

fem principper i stedet gøres gældende. Dansk Erhverv finder derudover, at definitionen i skri-

velse nr. 9719 af 11/07/2016 er mangelfuld (jf. brev oversendt fra Dansk Erhverv til formanden 

for EU-implementeringsudvalget, cc. medlemmerne af udvalget, herunder justitsministeren, d. 

24. marts 2017). Dansk Erhverv foreslår, at definitionen fjernes fra vejledningen, da denne ikke 

bidrager til øget klarhed om implementeringen af EU-regulering.  

 

Af sektion 2.8.11. (sammenfattende skema) fremgår det, at der skal sættes kryds i det sammenfat-

tende skema, alt efter om de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering 

er overholdt (”ja” eller ”nej”). Dansk Erhverv mener, at brugen af principperne, frem for den defi-

nition af overimplementering (som fremgår af sidste afsnit på side 158 (fortsat på side 159)), i det 

sammenfattende skema er mere retvisende og bakker derfor op herom.  

 

Dansk Erhverv finder det helt centralt, at det præciseres, at der ifm. bekendtgørelser også laves et 

sammenfattende skema, og at det også her fremgår om de fem principper for implementering af 

erhvervsrettet EU-regulering er overholdt.  

 

Af undersektion 2.8.12.3. (Nordisk samarbejde og forebyggelse af grænsehindringer) fremgår 

det i sidste afsnit på side 169 at, der ifm. implementering af EU-direktiver sikres, ”at der i be-

mærkningerne til et lovforslag indgår en beskrivelse af lovgivningen i de øvrige nordiske lande i 

de tilfælde, hvor det er relevant”. Dette finder Dansk Erhverv positivt.   

 

Afsnit 2.8.12.2. (Regionale konsekvenser, herunder for landdistrikter) er endnu ubeskrevet. 

Dansk Erhvervs anerkender, at disse opgørelser i særlige tilfælde kan være relevante men finder 
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samtidig, at fokus i lovgivningsarbejdet fortsat må være det samlede samfundsøkonomiske mål og 

resultat. Særskilt fokus på regionale eller kommunale konsekvenser af en given regulering inde-

bærer en risiko for, at lovgivning på sigt bliver et (fordelings)politisk kapløb på lokalt niveau 

fremfor fokus på lovgivning i landets samlede interesse. 

 

Af afsnit 2.11. (Samlelovforslag) fremgår, at spørgsmålet om hvorvidt ændringer kan gennemfø-

res ved ét og samme ændringslovforslag (samlelovforslag), eller om der bør udarbejdes 

et ændringslovforslag for hver lov løbende diskuteres. 

Dansk Erhverv mener at samleforslag generelt bør undgås, såfremt de rummer meget forskellige 

elementer. Samleforslag kan komplicere høringsprocessen unødigt ved at involvere vidt forskel-

lige fagområder og grupper af berørte parter.     

 

Af afsnit 6.1.2. (Høringsfrist) fremgår, at en høringsfrist på 4 uger under normale omstændighe-

der vil være passende. 

Dansk Erhverv ser meget positivt på, at der i Justitsministeriets officielle vejledning endelig bliver 

indføjet et krav om en høringsfrist på 4 uger under normale omstændigheder. 

Dansk Erhverv anbefaler som alternativ til formuleringen ”4 uger” en høringsfrist på minimum 

20 arbejdsdage. Såfremt en høring foregår henover en ferieperiode bør fristen udvides, så der sik-

res en rimelig frist for afgivelser af bemærkninger. 

Kravet om en minimumshøringsfrist forudsætter, at ministerierne overvåger og håndhæver min-

minimumskravet til høringsfrister. 

  

Dansk Erhverv står til Justitsministeriets rådighed for evt. uddybende bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

Christian Sestoft 

Dansk Erhverv 

 

 


