
Forord – lovgivning i folketingsåret 2017/18 

Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del. 
 
I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til 
folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i 
løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysninger om 
ministerredegørelser til Folketinget. 
 

*  *  * 
 
Regeringen kan i dag præsentere et lovprogram for det kommende folketingsår, der på en lang række 
områder følger op på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 
2016. Det gælder bl.a. forslag på beskæftigelsesområdet, børne- og socialområdet, energiområdet, 
retsområdet, erhvervsområdet, skatteområdet og udlændingeområdet.  
 
Lovprogrammet indeholder bl.a. også opfølgning på en række indgåede politiske aftaler, herunder om 
flere år på arbejdsmarkedet, udvikling af Nordsøen, bandepakke III, tryghed for boligejerne, stærke 
dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet, pesticidstrategi 2017-21 og omlægning af bilafgifterne. 
 
Hertil kommer, at regeringen i august fremlagde sit udspil til en jobreform, der har særligt fokus på at 
øge gevinsten ved at være i arbejde og yde en ekstra indsats, og et erhvervs- og iværksætterudspil, der 
bl.a. har til formål at styrke erhvervslivet og skabe en bedre iværksætterkultur for at understøtte 
fremtidens vækstvirksomheder og arbejdspladser. 
   
Lovopfølgningen på disse udspil er af hensyn til de politiske forhandlinger ikke indarbejdet i lovkataloget, 
men jeg forventer, at opfølgningen på udspillene også vil sætte sit præg på lovgivningsarbejdet i denne 
samling. 
 
Regeringen ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs 
lovgivning. 
 
 
 
Lars Løkke Rasmussen 
Statsminister 

 
  

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
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Offentligt



Erhvervsministeren  

Ændring af lov om en rejsegarantifond (Sammensatte rejsearrangementer og ændring af 

finansierings- og bestyrelsesstruktur) (Okt I)   
 
Lovforslaget implementerer de dele af det ny pakkerejsedirektiv (2015/2302/EU), der vedrører 
konkursbeskyttelse af rejsende. Lovforslaget medfører, at flere rejsearrangementer bliver omfattet af den 
gældende konkursbeskyttelse af rejsende. Udover implementering af direktivet indeholder lovforslaget en 
modernisering af Rejsegarantifondens finansierings- og bestyrelsesstruktur. Lovforslaget skal ses i 
sammenhæng med et lovforslag under justitsministeren om implementering af samme direktiv. 
 

Lov om forsikringsformidling (Okt I) 
 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre en øget forbrugerbeskyttelse på forsikringsformidlingsområdet, 
idet flere aktører på markedet vil blive underlagt tilsyn af Finanstilsynet, ligesom der vil blive stillet krav 
om, at alle forsikringsformidlere skal lave analyse af, hvilke behov den enkelte kunde har. Derved sikres, 
at kunden har bedre mulighed for at sammenligne produkter samt, at produkterne vil passe bedre til 
kundens behov. Lovforslaget implementerer forsikringsdistributionsdirektivet, der har til formål at sikre 
alle forbrugere i EU samme beskyttelse ved at modernisere den gældende regulering og harmonisere 
nationale bestemmelser vedrørende forsikrings- og genforsikringsdistribution.  
 

Ændring af konkurrenceloven (Undtagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende 

aftaler, fusioner, egen acces, databeskyttelsesretlige regler, foreløbig ansøgning om 

straflempelse, nordisk samarbejde) (Okt I)  
 
Lovforslaget har først og fremmest til formål at medvirke til at gøre det nemmere for virksomhederne at 
vurdere, om et potentielt konsortiesamarbejde vil være lovligt. Formålet er endvidere at etablere den 
nødvendige balance mellem en hurtig behandling af anmeldte fusioner og behovet for et tilstrækkeligt 
oplyst afgørelsesgrundlag, samt at imødekomme anbefalinger fra OECD om straflempelse, hvorved 
loven kommer på niveau med EU-retten og reglerne i andre EU-lande.  
 

Ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og en række andre love (Ændring af 

reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.) (Okt I)  
 
Lovforslaget har til formål at modernisere CVR-loven således, at loven i højere grad har brugernes og de 
registreredes behov i fokus. Reglerne om offentliggørelse af personoplysninger skal tilpasses, så de 
tilgodeser både hensynet til privatliv og gennemsigtighed på markedet. Den nye CVR-lov skal desuden 
tilpasses en virkelighed med øgede krav og forventninger til digitalisering, brug af data samt åbenhed om 
virksomheders ejer- og ledelsesforhold. 
 

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om 

investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det 

finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare 

pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og 

PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.) (Okt I)  
 



Lovforslaget har til formål at sikre lønmodtageres ret til at optjene og bevare pensionsordninger, når de 
flytter mellem Danmark og et andet EU-land. Endvidere skal det bidrage til at sikre en bedre 
forbrugerbeskyttelse på det finansielle område ved at skabe mulighed for udarbejdelse af forhandlede 
retningslinjer for god skik for finansielle virksomheder samt lette adgangen for Finanstilsynet til at føre 
et effektivt tilsyn, når en forbruger klager over en finansiel virksomhed. Desuden gennemføres fornødne 
tilpasninger som følge af benchmark- og PRIIP-forordningen, og der gennemføres en mindre ændring 
af modellen for udpegning af SIFI’er i Danmark.  
 

Ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs m.v. (Justering og klarificering af reglerne om 

udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag, forenklet registrering af rettigheder 

i mellemstore fritidsfartøjer, ansvarsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af internationale 

sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatretlige havneafgifter m.v.) (Okt I)  
 
Formålet med lovforslaget er at justere kriterierne for registrering af skibe i de danske registre med henblik 
på at kunne tiltrække yderligere skibe til dansk flag. Endvidere forenkles registreringen af rettigheder i 
mellemstore fritidsfartøjer. Redernes ansvarsbeløb ved vragfjernelse af de lidt større skibe forhøjes. 
Derudover indføres hjemmel til at gennemføre FN- og EU-sanktioner på skibsregistreringsområdet. 
Endelig ligestilles private havne med offentlige havne i forhold til at sikre havneafgifter ved søpanteret. 
 
 

Ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit (Bestemmelse om udbyttebetaling, rammer 

for en udbyttepolitik og etablering af en state account for EKF) (Okt II)  
 
Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til udlodning af overskud i EKF Danmarks Eksportkredit 
i henhold til aftalen om udvikling af Nordsøen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk 
Folkeparti fra marts 2017. Endvidere vil lovforslagets bestemmelser og bemærkninger sikre de fornødne 
rammebetingelser for EKF således, at selskabet kan opretholde sit aktivitetsniveau og samtidig udbetale 
udbytte til staten.  
 

Lov om Vækstfonden (Nov I) 
 
Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til udlodning af overskud i Vækstfonden i henhold til 
aftalen om udvikling af Nordsøen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra 
marts 2017. Endvidere har lovforslaget til formål at omdanne Vækstfonden til en selvstændig offentlig 
virksomhed. Herudover vil lovforslagets bestemmelser og bemærkninger sikre de fornødne 
rammebetingelser for Vækstfonden således, at selskabet kan opretholde sit aktivitetsniveau og samtidig 
udbetale udbytte til staten. 
 

Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber (Revision af loven på baggrund af en 

evaluering af den treårige forsøgsordning, som blev indført i 2014) (Nov I) 
 
Det følger af lov om medarbejderinvesteringsselskaber fra 2014, at loven skal evalueres senest tre år efter 
ikrafttræden med hensyn til, om der er opnået den ønskede effekt i form af øgede investeringer i de 
virksomheder, som medarbejderinvesteringsselskaberne skal virke til gavn for. Lovforslaget følger op på 
denne evaluering. 
 



Lov om sikkerhed ved gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) (Nov 

I) 
 
Lovforslaget har til formål at modernisere og forenkle gasreguleringen i Danmark. Regelgrundlaget bliver 
mere funktionsbaseret og fleksibelt, så virksomhederne får nemmere ved at indføre nye teknikker og 
produkter, reguleringen gøres digitaliseringsparat, og kontrollen gøres mere risikobaseret. Samtidig 
fastsættes en række bestemmelser, som er nødvendige for at gennemføre den nye gasapparatforordning.  
 

Ændring af lov om stormflod og stormfald (Justering af dækningsomfang, organisering 

vedrørende behandling af oversvømmelser og finansiering samt ny selvrisikomodel) (Nov I)  
 
Lovforslaget har til formål at fremtidssikre stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. Det 
sker ved at tilnærme dækningen i ordningerne i endnu højere grad til private forsikringsselskabers 
almindelige dækning. Samtidig skal sagsbehandlingen i ordningerne optimeres og gøres smidigere til gavn 
for de skadesramte, ligesom ordningerne gøres mere økonomisk robuste. Som opfølgning på aftalen 
mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 indsættes endvidere en hjemmel til at 
fastsætte nærmere regler om Stormrådets mulighed for at yde medfinansiering til køb af grund, der har 
været udsat for gentagne oversvømmelser. 
 

Ændring af planloven (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed 

for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at forebygge skader som følge af oversvømmelse og erosion. Det sker ved, at 
kommunerne skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller 
erosion, når de planlægger byudvikling m.v. i risikoområder. Lovforslaget har desuden til formål at give 
kommunerne mulighed for i særlige tilfælde at beslutte, at der ikke skal udarbejdes en lokalplan for 
kystbeskyttelsesanlæg. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om 
kommunernes økonomi for 2018 samt finanslovforslaget for 2018. 
 

Ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Ansvarlig drift af 

andelsboligforeninger) (Dec II) 
 
Lovforslaget har til formål at bidrage til en mere robust og sund andelsboligsektor. Lovforslaget er en 
opfølgning på anbefalingerne fra arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger fra juni 
2017, der bl.a. vedrører stiftelsen og finansieringen af en andelsboligforening, bestyrelsens ansvar og 
opgaver og vilkår i forlængelse af ophævelsen af en andelsboligforening. 
 

Ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven m.v. (Initiativer over for vandscootere, 

sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd m.v.) (Dec II) 
 
Lovforslaget har bl.a. til formål at stramme reglerne for sejlads med vandscootere, herunder indføres en 
obligatorisk ansvarsforsikring samt mulighed for konfiskation. Herudover foreslås det, at Handelsflådens 
Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd sammenlægges.  
 

Lov om forretningshemmeligheder (Jan I) 
 



Lovforslaget har til formål at gennemføre en selvstændig lov om reglerne for beskyttelse af 
forretningshemmeligheder med henblik på at gøre det lettere for danske virksomheder at få overblik over 
reguleringen på området. Lovforslaget implementerer endvidere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om beskyttelse af forretningshemmeligheder (2016/943/EU).  
 

Ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber (Ændring i dækningsområdet 

for lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber m.v.) (Jan II) 
 
Lovforslaget har til formål at justere i dækningsområdet for lov om en garantifond for 
skadesforsikringsselskaber, så der tages tilstrækkelig højde for nye forsikringsprodukter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester 

(Feb I) 
 
Lovforslaget fastsætter krav til net- og informationssikkerhed for udbydere af visse digitale tjenester 
(DNS-tjenesteudbydere og TLD-navneadministratorer) samt udbydere af onlinemarkedspladser, 
onlinesøgemaskiner og cloud computing-tjenester, der leverer tjenester, der er væsentlige for 
opretholdelse af kritiske samfundsmæssige og/ eller økonomiske aktiviteter. Lovforslaget gennemfører 
EU-direktiv (2016/1148/EU) om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for nets- 
og informationssikkerhedssystemer i EU (NIS-direktivet) på Erhvervsministeriets område. 
 

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om afvikling og restrukturering af visse finansielle 

virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger og finansiering af terrorisme og 

forskellige andre love (Styrket indsats mod hvidvask, oprettelse af alternative 

investeringsfonde som SIKAV’er og værdipapirfonde m.fl.) (Feb I) 
 
Lovforslaget har til formål at gennemføre en skærpelse af fit & proper reglerne for ledelsesmedlemmer 
og giver mulighed for at inddrage en virksomheds tilladelse. Lovforslaget giver endvidere mulighed for, 
at alternative investeringsfonde kan organisere sig som SIKAV’er og værdipapirfonde. Lovforslaget er en 
opfølgning på aftalen om en styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor mellem regeringen 
(Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra juni 2017.  
 

Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed (Feb II) 
 



Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt 
udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske 
på fair og lige vilkår. Lovforslaget har på den baggrund til formål at etablere en klagemyndighed for 
offentlig erhvervsvirksomhed med henblik på at sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af 
reglerne. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil om fair og lige konkurrence fra september 
2017 og regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016. Forslaget 
skal endvidere ses i sammenhæng med et lovforslag under økonomi- og indenrigsministeren om 
kommunal og regional erhvervsvirksomhed. 
 

Lov om datasamkøring i Erhvervsstyrelsen (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at understøtte den teknologiske udvikling og hensigtsmæssig brug af data på 
tværs af offentlige myndigheder, særligt til brug for varetagelse af forvaltningsopgaver. 
 

Ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Udvidelse af 

vindmøllecentrene ved Høvsøre og Østerild) (Feb II) 
 
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til at etablere yderligere testpladser i Høvsøre og to i Østerild. 
Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra 
november 2016 og aftalen om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller ved Østerild og 
Høvsøre mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti fra marts 2017 og understøtter Danmark 
som globalt førende på vindområdet. 

Lov om ejerlejligheder (Feb II) 
 
Lovforslaget udmønter anbefalingerne fra regeringens udvalg om ejerlejlighedsloven. Udvalget har til 
opgave at komme med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov og som led i arbejdet skal udvalget 
vurdere muligheder og konsekvenser ved ændringer eller ophævelse af forbuddene mod opdeling af 
ejendomme og bygninger, herunder forbuddet mod opdeling af andelsboliger i ejerlejligheder. Udvalget 
skal endvidere tilpasse normalvedtægten for ejerforeninger.  
 
 

Redegørelser til Folketinget: 
 

 Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen (Mar II) 
 

 Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse (Apr II) 
 

 Redegørelse om Turisme (Maj II) 
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