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Besvarelse af spørgsmål 5 ad L 21 stillet af udvalget den 18. oktober 

2016 efter ønske fra Pelle Dragsted (EL).    

 

Spørgsmål: 

Vil ministeren uddybe de foreslåede ændringer i reglerne om udlevering 

af materiale og oplysninger til efterforskning og angive, i hvilket omfang 

ændringerne indskrænker efterforskningsmulighederne set i forhold til i 

dag? 

 

Svar: 
Spørgsmålet vedrører lovforslagets regler om udlevering af materiale og 

oplysninger, der i vidt omfang er relateret til Justitsministeriets område. 

Der er derfor indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet, der oplyser føl-

gende, hvilket jeg henholder mig til: 

 

”Lovforslaget indeholder regler om såkaldt edition, hvorefter retten har 

mulighed for at pålægge parterne i et civilt erstatningssøgsmål, eller en 

tredjemand, at fremlægge eller udlevere beviser til brug for sagen.  

 

Det vurderes som udgangspunkt, at de danske regler om edition, som fin-

des i retsplejeloven, lever op til direktivets regler. Lovforslagets regler 

om edition er udtryk for, at der enkelte steder alligevel er fundet behov 

for at præcisere de danske regler om edition.  

 

Lovforslaget indeholder dog særlige regler om edition i beviser, som ind-

går i en konkurrencemyndigheds sagsakter. Der findes ikke i gældende 

dansk ret regler, der særskilt regulerer adgangen til edition i sådanne be-

viser. Der er derfor fundet behov for at indføre disse regler, der som ud-

gangspunkt begrænser edition i beviser, der indgår i en konkurrencemyn-

digheds sagsakter.  

 

Desuden indeholder lovforslaget regler, der begrænser parternes adgang 

til undervejs i en civil sag, at fremlægge beviser, der indgår i en konkur-

rencemyndigheds sagsakter, og som parterne har opnået udelukkende ved 

aktindsigt.  
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Lovforslaget indeholder derimod ingen regler, der regulerer udleveringen 

af materiale og oplysninger til brug for efterforskning af overtrædelser af 

konkurrenceretten, herunder strafferetlig efterforskning. Af den årsag 

indskrænker lovforslagets regler heller ikke mulighederne for en sådan 

efterforskning i forhold til de nuværende regler herom.”   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Troels Lund Poulsen 

 


