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Hermed fremsendes høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om 
landinspektørvirksomhed. 
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Høring over forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed 
  
  
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget ovennævnte forslag i høring. 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering har i 
denne forbindelse følgende bemærkninger. 
  
Forslaget omhandler bl.a. en lempelse af konkurrencebegrænsende regler, samt 
indførelse af lovpligtig ansvarsforsikring.  
  
Den nuværende lovgivning indeholder bestemmelser om at aktier eller anparter i 
landinspektørselskaber alene kan ejes af landinspektører med beskikkelse der 
aktivt driver virksomhed i selskabet. Med den foreslåede lovændring lempes disse 
bestemmelser således at der skabes øget konkurrence til fordel for kunder og 
erhvervsliv.  
  
Forslaget indeholder tillige et forslag om forsikringspligt for landinspektører.  
  
Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 
Forsikringspligten udgør en erhvervsøkonomisk byrde for branchen. De fleste 
landinspektørselskaber har imidlertid allerede tegnet en ansvarsforsikring, bl.a. 
fordi man som medlem af Den danske Landinspektørforening er påbudt at tegne 
en sådan forsikring. Dermed vil mange landinspektørvirksomheder ikke opleve de 
nye regler som en yderligere byrde. 
  
Der er i øjeblikket ca. 100 landinspektørvirksomheder, hvoraf 5-6 ikke er medlem 
af foreningen og dermed ikke med sikkerhed har tegnet ansvarsforsikring. 
Forsikringspligten vil medføre en samlet økonomisk omstillingsbyrde for de 
omfattede virksomheder på 100.000 kr. på samfundsniveau, og herefter løbende 
byrder på 25.000 kr. årligt på samfundsniveau. De administrative byrder, der er 
forbundet med forslaget, beløber sig til ca. 0,5 timer pr. virksomhed, dvs. en 
samlet byrde på samfundsniveau på 50 timer årligt.  
  
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering ser 
positivt på at der med lovændringerne skabes bedre konkurrenceforhold i 
branchen. Forsikringspligten vurderes at pålægge erhvervet økonomiske og 
administrative byrder, dog ikke i et omfang der betyder at lovforslaget bør testes 
af erhvervs- og selskabsstyrelsen. 
  
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ikke yderligere kommentarer. 
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Med venlig hilsen 
  
  
Stephan Kim Jepsen 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 3330 7676  
E-post skj@eogs.dk 
  
  
  
  E&S benytter digital signatur på alle e-mails. Vil du vide mere om digital 

signatur - læs her. Hvis du har problemer med en e-mail fra E&S - returnér 
venligst e-mail inkl. fejlbesked - læs om de mest almindelige fejl. Undlad 
venligst at kryptere e-mails direkte til E&S medarbejdere, benyt i stedet 

eogs@eogs.dk - Læs mere. 

  

   
 
 


