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Besvarelse af spørgsmål 2 ad L 125 stillet af udvalget d. 24. januar 
2018 efter ønske af Pelle Dragsted (EL) 
 
Spørgsmål: 
Kan ministeren bekræfte, at lovforslaget og tilhørende bekendtgørelser 
ikke forringer offentlige myndigheders muligheder for at bede om oplys-
ninger fra virksomheder og videre give disse til offentligheden? I benæg-
tende fald bedes ministeren uddybe, på hvilke måder offentlige myndig-
heders muligheder for at bede om oplysninger fra virksomheder og vide-
regive disse til offentligheden henholdsvis forringes eller forbedres. 
 
Svar: 
Lovforslaget berører hverken offentlige myndigheders muligheder for at 
bede om oplysninger fra virksomheder eller mulighederne for at videregi-
ve disse til offentligheden, hvilket også fremgår i det bagvedliggende EU-
direktiv. 
 
Det fremgår af direktivets artikel 1, stk. 2, litra b, at direktivet ikke berø-
rer anvendelsen af regler, der kræver, at forretningshemmelighedshavere 
videregiver oplysninger til offentlige myndigheder af hensyn til den of-
fentlige interesse.  
 
Det fremgår videre af direktivets artikel 1, stk. 2, litra c, at direktivet hel-
ler ikke berører anvendelsen af regler, der stiller krav om, at offentlige 
myndigheder videregiver oplysninger indgivet af virksomheder.  
 
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at direktivets anvendel-
sesområde bl.a. afgrænses af artikel 1, stk. 2, der opregner forhold, som 
ikke berøres af direktivet, og at disse afgræsninger også gælder for lov-
forslaget. Lovforslaget berører således ikke pligten til at videregive for-
retningshemmeligheder til myndigheder. Det vil derfor fortsat være mu-
ligt at anvende nationale regler, der kræver, at oplysninger skal udleveres 
til offentlige myndigheder.  
 
Offentlige myndigheders mulighed for at videregive oplysninger berøres 
ligeledes ikke af lovforslaget. Det vil derfor fortsat være muligt at anven-
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de nationale regler, der kræver, at oplysninger skal videregives af offent-
lige myndigheder. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 
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